
ölü hayvanlar bahçesinde 

CasusKuşlardamı Var? 

1-KUROJlf 

Memleketimizin üzerinden geçmek Bir aşk cinayetinin muhakemesi dün bitti 
isterken vurulup düşen bir kuş şimdi S d• .... • k ··ıd·· k J L 

bahrede te., ir edili., r ev lgI iZi O Urme ten SUÇ U eo 

Şehrimizde diri hayvanlar balıseai 
Joba. ~mı hayvanlar bahçesi de mi oı. 
1Daam. Hem diri bayvanlarm tefblr e-

SPOR 
dildili bahçede tUrıtl tehlikeler bq 181- Baş pehlivanlık 
\eriyor. Daha ıesen sUn psetelerde o-
kuduk. Struburı ba)'YaDat babçeainde müsabakaları için 
bir ayı. bekçisini parsalumı. ölll har -
~ babçesinde b6yle blr te7 menuu Dün Bimayei Et.fal eemiyeti umu
b.heo'tm.u. Emniyetle ,uer, hayvan • mi merkezinden gelen bir mektupta, 
lann g8rine, kulalma bile dokunabl • Ankara.da. da latanbulda olduğu gibi 
Uralnb. bir bat pehlivanlık müaabak•unm 

"!atanbul aYCıJar ve atıdlar birlili,, yapllacağmı haber vermifilk. Bu tak
llia Tablm babçeaincle asalı ha,.anlar dlnle lstanbul Halkevlnin önayak oı. 
lerıfal, itte bayle emniyetli bir yerdir. muile yapılan bir mbabak•da bq 
l:ea&iıe 1CSriiftillilm bir aWcadar: pehllvan ilin edilen Tekirdafh Bill&
"tyaJnu bizim memlekete hu hayvan. ytnln vaziyetini teebit etmek lbmı 
lll'lll delil. meseli memleketimiz llze - gelfyordu. 
rbıden uçarak bqb diyarlara geçen DOn bta.nbul Halkevi bqkanmı 
lauııamı da YUtU1arak doldurulup bu ziyaret ve bu meeeleyi açan bir mu
ler&iye ıetirildiğini,, söyledi. lıanirimUıe Bay Aglh Sım 111 ceva,. 

Jrilhakika. bu kutlardan birinin yanı- bı vermlttir: 
ıaa cfttlm. Yapmakta olduiu leJÜ&tin - Biz. daha e\"Nlce de ilin ettJll· 
ICIQ batırm ıözlerinde Jrabmt aibi htll- mis sibl aerbest sUN1 milaabalralan 
)Ilı bakıyordu. Adı ..U, yahut ud is- tertip etmi§tik. Vatta d6rdilncll gttntl 
...... Pelikan. •• BOyOcc;k bir aandık ce - yağ gllreel de yaptık. Fa.kat bu mf 
~de bir kuf.. M~u ~~ka ij- gösteriş mahiyetinde bir giire~i. 
t&iftCıeu geçmek inadım c6ıteren bir Onun lçtndlr 1d Ug lb llhm 1181'-

ı.,,.r,e gibi di1fi1ri11mGf.. b88t gllret milubakaJarmı tamamla. 
Fakat dOfbUn: ne mOkemmel bir 1IP da bat pelıllnm Ulnctwn 80DI'& bu 

.... blyon tqkil ediyorlar! Kepe bay yağlı gtlret1eri yapbk. Ve gelecek ae
le daimi bir 1ercf olu.). Daim! bir auı ne de tekrar edecek delill:r. Biz gene 
..,.,.nlar bahçesi .•• Mektep çocuktan • bir prensip olarak ortaya attığmm 
lllladan haminnelerlmile kadar getirip serbest güreo mtllabakalarma devam 
~. dilııyanm ,alım medeniyetini edeceil:r. M•Jraadnnız lnkip.fa muate
~lb. nhtl tabiat l1emlni de onlara b6y lt pehllvanlarmım beynelmilel bir ma 
-.q tamtıns. hlyet alan eerbest stıreee tepilc et. 

.. Ölil haynnlar,, deyip ıeçmiyelim mek, bunun tashihine çahtmaktır. Ço 
Oıalan doldurmak ana'tı da pek ince bir cuk Esirgeme kunununun bundan 2 
~i1-. Dikkatle bakmca, bu hayvan • aene evvel yaptığı gllree milsabakala
~ 6Ul olmalanua ratmen diri gibi n yağlı güreşlerdir. Bu mllabakalara 
-ı-auJdannı ı&ilyoraunu. ÇOnkil dol- devam edeceklerini bildireceklerhıe 
clururıcen onlara tıpkı hayattaki mama- gôre mayısta yapacaklan mUubllra
talılnnı Yermek Uzun.. Nitekim, niimu· lar elbette yağlı gUref otacalrtJr. 
ile Olarak feq doldurulmut bir hayvan Vaziyette bir t.edalıW yoktur.,, 
CfSaterdller ki, zavallmm hakild auım -----------
~de bile o derece 1efalete dtlfmedi-

llluhaklcakb .•. KISA H"BERLl!R 
ı....~~ mUnuebetle biri, ıeçen ıene mem 
::.-euaıtzde vurutmuı bir bU7'1k ayının Tapu umum mOdtlrtl Ballt Ziya 1ıqaDler 
~ ıntbelerinin birinden istendiği • de ~ gidecek ft 1111111te11t mıataka 
:._~tedi. Fakat bayle bir av hav-.ıı • 1ard& J&Pbll tetkikat netlGeıllnl umam mtl 
~ , ·- dOrtQb ~kttr. 
ih.a....~ gGnderiJmeai aynca bir maharete • Vakıf paralar idarUI ipotek mn•melell 
i:::._"'l &8ateriyor. Ecnebiler mutlaka, Cbıerlndeld talzlerl bir Dlabet dah1Unde tem11 
~ kafata,mz da lıtiyorlar. Pot. •tmet karar wrml§ttr. Bıı mtmuebetıe 
._,. U Phtlp g8nderdlntz. Ya kafatası • kat'! welrD te81ı1t etmek bere Yakıt paraJ&r 
r" 9nu ldarell IDUOrG A.ııJıan1& sttmJtttr. .. •. da bqbyacak, içinden beyni- • ADkanda Devtet müaJleeteta QatGDde 

alaCak temizleyip ıandercceklermlf. ld PDll anamıı tahdidine 1-tJUUDlfbr. Ya 
M.. ... ~ola)'l8ile bu IDefbur •11 1erglde kmda toprak teavtytllll JÇll•C&ktır. 
~ edilemiyorsa 1nalura balalmaam. • ı.tanbul ntıtu.I mtldtlrlottıne t&1fD edl 
~ hurrhklarile ~qguldUr, len J'alk nalfeelne bqlamqtlr. 

~ HiKMET NONIR ..;ı!°!::a-==::::: kff17: 
1tKI DOŞMANLARININ =:'~ ahte beflblrlik yapan 1ı1r 

ı....... KONGRESi 19beke 19katenmlfhr. Bu 19beb tbnb1m 
....__~ dQemanJarmm ydbk kongrem ........ .Arif BUanet lmDIDde blıtDe bir kalp 

~ puar gUn1l aat dokuda beflblraradayr 48 Uraya ll&bnUUe ~· 
~. R'aJkevf salonunda yapıla.. • bmlrde Afitap 181m.U 1ı1r kaddı bir lıa 
~ tında tlg eocuk b1rden ~· Çaeuk 

............__ l&r llıl)'lf olmakla beraber sıbb&tlldiJ'. 
• iplik lcooperaWl rel.t Bay Yalıya Ydmu 

iş Kuranlar tOrk 'V8k&leue temuta buluamak asen.,. 
urte111 ıano Ankaraya psecekUr. 

7 1'efıini,Baııl 921 • KDçQk aan'atl&r erbabı llılskmda Yekl 
Jnnetıı ÖllER PAŞA lette l8teneD rapor hamlenarals Ankara7a 

bf&tia Darazfiinx.... tl6rf faldilte &ilDdu'UmJlttr. Murabbalar pazarteal sGnü 
hareket edecekl~rdlr. 

~ kOflfflf'tMa 8fllotltmda ~ ------------.., ederek DariU/Umm emlntni mti-
l .,_itlerdir. 
1'ıl -.Zfk m.üddetita hitamı do"la. 
~ içit& gni b:r zlltın inti

• gel;yordu. 
,,_ CtdOuıp neticea"nde 611 90k 

..... Beaim ÔtMr PtlflJ 1ar. 

TEŞEKKOR 

Darilffo.f aJ;,a,cJ,an: . 
Panc&ltı Bay Sungur aokak mer. 

hum yUsbqı Htlleyln Htlımtl kerime-
81 Bayan Fatma Maclde tarafından 
Darilna(&kaya bir koyaa verilmlft:lr. 
Tetekkllr ohmuyor. 

Behar kaç sene ceza yiyecek ? 
Bu. milhim tlaoanın lcararı buıiin saat on ikide bildiriliyor 

Çimento ihtikirın
da kabahatlı kim? 

Bir müddettenberi bllf gösteren çi
mento ihtikln devam etmektedir. 
Fabrika tilcearlara mal vermemefe 
bqJamlfbr. Bunun 11ebebi, lhtlklnn 
tllccarlar tarafmda.n yapıldığı, bina
enaleyh onlara mal verilmeyince lht.I. 
klrm &ıi1 almacaiJ teklinde izah e
clllmektedir. Diler taraftan tUccarlar 
abl iddiada bulunmakta ve f(Syle &-. 
mektedlrler: 

- Fabrika tnccarlara mal ~
yor. Fakat dijer taraftan inpat rah
atlyesi aimıe olanlar muntazaman 
tatedlklerl kadar mal alıyorlar. Bu. 
nun &dine geçmek lbnnchr. 

Ticaret odam tan.fmdan bu hu
Buata yeniden tahkikata bq)anmlfbr. 
tktlu.t vekllet1nln bir tedbir aJmaaı 
beklenmektedir. 

ÇANAKKALEDE OLEN 
ALMANLAR 

Çan•lrlraJede g&nmu. Alman uar
lerinin kemiklerinhı eehrimizc ıetirtJ. 
ditini yazrmpık. Alınan ukeı'lerinln 
baJdyeleri yarnp. llmumpla1rl Alnwı 
....... Emdeıı'ln mtlrettebatl da ha
.. bulımdutu halde buglln aaat onda 
Tarabyadakl mezarhfa gömWecektlr. 

ŞEHiR MOTEHASSISI TETKIK
LIRtNIJll'l'blMEK OZERE 
imar pıojemlnln t.etldklerlle JIMll

pl olan Pı'09t Q&blm•'•rmı blthmelL 
t.nıdlr. 

Proet ıtmcHJd halde konservatuvar 
blnaamm Jnp.at eaı8'an ve Hl1in aon 
vaziyetlle meegul olmaktadır. IWhı 
fnpetı bir hattaya kadar lkmal edtıe. 
cektlr. 

Bundan bqka eehrin lktl8adl va. 
ztyetlle de Fortumade Kunt ft Ah
met JDe11U1 olacak; bir rapor hulrb
yacaklardJr. 

KAZA BELEDiYE HESAPLARI 
TETKiK EDiLiYOR 

Belecllye muhHebe lf1ei'l dlrett&1l 
Bay Kemalin Çatalca belecliyeeinin 
heaaplarmı tetkik etmek bere Çatal
caya glttiflnl yumllbk Bay Kemal 
tetkikatını bitirerek dUn tehrlmlae gel 
ml§tlr. 

Çatalcadan IODI'& yalrmcla Şile, 
Yalova diğer mWhıkat blalarmm 
da he1&plan tetkik ediJmeie bqJana.. 
caktır. 

DOKTOR ŞAHT A Y1N ON BE
ŞiNDE GELECEK 

Alakadar mahafilden öfrendiiimize 
göre. Alman lktılat nann doktor Şalı· 
tm hemen buaUnJerde tehrlmize ıele -
celine dair bir maIOmat yoktur. Alman 
numnm, ayın on betine dofnı fellrl· 
mlze ıelmeai beklenmektedir. 

HALiÇ ŞIRKEn KARDA 
Haliç §irketi belediyeye geçerken 

firkete aermaye olarak 20 bin Ura 
ftl'llmlftl. 

Son yapllan hesaplara g6re fh'ke. 
tin bu yirmi bin liraya ihtiyatı olma.
DUi kendi varidatlle vutyetlni idare 
etmif, bundan bqka 8 vapurunu ı. 
mirden geçlrmlitlr. 

Şirketin bundan llODraki vulyetlnl 
görillaıek bin yakında bir komJayotı 
toplanarak tetkikat yapaeaktır, 

MONIR NURE 11 iN 

Müdafaa; Naciye, MerJuıda. 
Leon, Mordebay adlı kimaeleri 

lsta.ııbul ağırceza hakyerinde, 19"M olarak getirtti. Bunlar, ntpnm 
)'Ilı eyltllttniln 12 inci gUnl1 aip.m l1- cut olduğunu ve aonradaa habis 
mi Tahtablede lf1enen bir clnaye. rak bozuldutunu iab&ta 11P1.111ı-. 
tin muhakemeel, dün üpm tbıeri bl~ dır. ifadeleri arumdald blrlblrilll 
mlftlr. 1 mamuJık, okununca anl•p1an bir 

DUnkll celaede, müddeiumumi Ah· fiyettir. Bu ifadeler, afatı 
met Kuhl8l Tllmay eealltan. miltaleaaı- Rqelin Leoıı Behar için "Diı ... ., 
m ~' eöYJe demiftlr: dır,, demeainde toplanmaktadll'. 

- ~u Leon Behar, öldiirmek· Yukarıdanberi aneWtlm albl 
t.eD. llllçltt bulundulu Rqelle, vak'a- bit edilen ı.-ak'a. için, m~ 
dan Uç, d&t ay an.ce'tanıpmftır. Ev- rarnamesinde, taammUde da:va11ıaı. 
lelrtne de ~fakat nipnlanma, tır; takarrur etmif nipnm 
tanflat aruında. karara baflanma- •mm hal11eticWti ~ bu ~ 
........... aileli, imi. _.ayett da- ölclUrmek kaydına kıtdmllbr. 
ha mllalt olan bqb blrialne n.lklh- re 18e, vaziyet, ~ UlrıuiG". 
lamafı tasarlayıp kararla§tmmştır. lama gekli ve vak'a gllnll 
1934 yılı eylülünün 12 inci sabahı sa. nuşulanlar, harici delillerle bel 
at ll8lda buçuktat Leon Behar, 1mm memiftir. Ortada yalıuz euçlıQı 
geoeoeliDi bildftl Çlgekçl aoJaLtmda rafı vardır. Biz de, kanllDI 
dunaq, 0 pgerken g&milf, ı&1lt- bana latlnat ecliyoruı. Leoa 
m.11 "9 "Seni bana ftl'eeekler mi, yok ıabahleyin aynlc1Jiı RaeeJln 
1& WJl"lll.lyecekler ml ! ,, demiftir. Kız bıçak tedarikhıden aoma ~ 
da "Ben, aenlnle allkadar değilim,, meslni ve ODU vurm&llDI, öl 
cevabım vererek, yUrllytlp gltmlftlr. evvelden dQ§Unerek, buna g6re 
Leon Behar ayni g(lnUn akşam be- 1&Dlf mahiyetinde ~ 
rl. tedarik ~titl brçatı cebine koys. ka delil bulunmadıfma a&'e. 
nlr, Tahtablede Markonun iplik 1- nun declltlni kabul zarmfcllr; 
mallthaneaine gitmlf, orada çalıpıı bqbal1e nlpnlanmaktan 
Rqell dışarıya çalırtmıf ve ''Bqka- mek için bıçaklı gittiği yohmdül 
amdan var.geç, benim ol!,, diye ısn.r dafaumı! 
etmlttfr. Rqel, ·~ unutı,, deyince 3-4 ay süren bir tanıpaactan 
Jmarak, km Uç yerinden yaralamıe, ra, red cevabı, IUÇluya alır plıllltll 
kaçmlftır. Haykırarak derh&l yere bu tesir &ltmda olarak &ldUnMt 
dU&ıen Rqel, g51Ua boflufu tarafmda. tile wrmuştur. Fakat, ölc1DnDell 
ki daman kesilerek iterfye kan akma- velden tuarlıyarak delil! 
IDlda.n, can vennlftlr. İmalAthane sa- Bu itibarla, suçu lt1erlrm 11 
bibi Karko, vak'ayı karakola haber m bltlrmemif oldutu r&l &dln4lt 
verince, J>Oli• Ahmet Avni, suçluyu tarak ve mevkufiyet nıtlddetr 
yakalanup. Bekçi Halit de kanii b?- katılarak, ceza kanunUBun .ff8 
çafı yerde bulmtıftur. JD4Midesine göre ceza keetlWW 

Leon Behar, hazırlık tahkikatında 
w ayni gUn sulh hlkimliğinde yapı
lan sorgumnda, vak'anm cereyan tar
zım arzettl#lmiz .,ekle uygun olarak 
itiraf etm.ietlr. "'Onu fazla seviyor • 
dum, bqkuUe nipnlanmaktan vaz
geçmesini söylediğim halde, beni dir.
lemedl ve ben de bıçakla korkutunım 
belki de inadmdan. vugeçer, diye dO· 
f(lndilm, gene beni reddedince, kendi· 
mi kaybeWm., yollu bir itiraf ortaya 
koymtıfbır. 

Dinlenilen şahitlerden Ca,ilbe ve 
Cahtde, Rqıelln fabrika arkadaılan
dır. BIJDJar, vuceçilen bir nil&D m.e. 
lele.t duyduklarmı w vak'a aUnll de 
kmn dqanya Nmldılmı blldiJderl. 
ni, blru IODl'a da feeyadmı lflttllde
rlni llÖylemielerdfr. Polie Ahmet Av. 
ni, Niyazi, Duılf, Hikmet, kısmen --~:----·---......,." 
derdeete, 'inmen de ltiraf a phlttirJer. 

Kamun, clurapı&d&, daha evvelki 
tahkikat mumda hiç temas etmedl
ll bir ml1daraa nottumı Deri aOr4tl. 
45-IO eenellk ilwy an.nesi SUnbGHbı, 

.Kıymetli an'atklr Mi1nir Nuret. kendisine lfJk oldufunu, ona 1'l& Vel'
tin her aene vermekte oldufu kODler· meclili için, nJpnı bor.dutunu ortaya 
lerin blrinclalni önllmil.aleki çarpm- attı. YWaıek mahkeme, SOnbllltl hu. 

ha gUıdl verecektir. San'atklr bu ae-l zunma NırdJ. Y ... ve harfe! vulye. 
neti kon8ertnde ulWlal musikiye bil- ti, upta pçlrl1mJftlr. 8ac}hmun lddl-
yOk yer ftl'dlll ıl'bl aynca kll8lk umm J9rinde ft hüfkat olmadJlr, 
parçalar ft prlalar t.rln4etl prog- Jmdmm pçkin yqt& buhmmuUt de 
nmıda~. ~· 
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Kağıt Fabrikamız Açılırken 
iktisat ve Maliye vekillerimizin elife 

lzmitte dün iki yeni fabrikanın 
atıldı daha temelleri 

ı~~t ka{lıt 
fabrikası 

Dün İzmit_jBfıt fabrikası büyük tö
reaıe açıldı. f!_~i zamanda bu fabrika
!IXh bir mi)lf daha geniıletilmesi ve ay
~hlll·!"'(ellüloz fabrikası kurulması için 
Yeni iki temel atma töreni yapıldı. Bir 
kağıt fabrikasının işlemeye açılması 
rncmleket ı~in büyük bir aevtnç ve lftl. 
harla kar§ılanacak bir hadi•edir. Fakat 
bu hadise iki temel atma töreni ile bir• 
lcşirse manasının bir kat daha kıymet 
~e ehemmiyet alacağı şüphesizdir. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar dün -
lti1 nutkile bu manayı pek güzel canlan
dırnuştır. ''Türkler Avrupadan makine 
getirerek fabrikalar kurabilirler. Lakin 
bu fabikalan işletemezler,, diyenlere 
\:a.rıı pek haklı olarak fili bir cevap gös
tenniıtir. Türk clile kurulan, Türk iş -
Çilerile çalışan İzmit kağıt fabrikası da
ha §imdiden ka; getiren bir müessese -
dir. Nitekim bu ilk faaliyet yılmdan aon-ı 
l'a Yapılacak bilanço bu mes'ut neticeyi 
tösterccektir. ı 

İzmit kağıt fabrikasının arzettiği bu 
~ara Sümerbank ile alakalı olması 
~mdan da aynca dikkate değer bir 
ıtlııvaffakiycttir. Zira Celal Bayann isa

iktisat Vekilimiz nutkunda diyor ki: 
~'Atatürk'ün irşatlarile muvaf
fakıyetler tevali edecektir,, 

Fabrika 3 milyon 3 yUz bin liraya mal olmuttur. 
\ -Senelik iatlh&allb 12 bin tondur. Bır senede 2 

mil,Yon 800 bin lirahk mal elde dllecektir. 
Fabrikaya Have olunacak kısım İ«jin 1 milyon 100 bin 
lira harcanacak ve istihsalltımız bir buçuk sene 
sonra 2 milyon T yllz bin lira artacaktır. 

Cumhuriyet deninin yarattığı bil. sonra tren lzmite vasıl oldu. Istan. 
yük eserlerden biri olan lzmit kağıt yona ve fabrikaya giden yollarda, 
fabrikası dün açıldı. Aynı gün ikinci bilh~ istasyonda ve etrafındaki te. 
kağıt fabrikamııla sellüloz fabrikası. (Sonu: 4 :üncü sayıfada) 

nın da temelleri atıldı, ' 
Memleketimizin sanayileşmesi yo. M •• ık • ı • ı 

]unda atılan büyük adımlardan do. u ıye 1 er 
ğan lzmitteki sanayi abide.sinin açı. 

lrş merasiminde bulunmaya İstanbul. A k d 
dan çağrılanlar dün sabah yedide n ara a 
kalkan Adapaıan katarına bağlanan 

husu..C1i vag~nlarla lzmite gittil~r ..... Büyük bir sevinçle kar-
Trende ınhisarlar umum muduru 

B. Mithat, Denizyo11arı umum mli. şılandılar, büyük bir 
dürü B. Sadettin, ecnebi gazeteciler, sevinçle mekteplerine 
Türkçe gazeteler muharrirleri bulu. t "l 
nuyordu. gerieş l er 

~ direktiği ve Bay Nurullah Esadın 
dirayetli idaresi altında yeni yeni inki -
~~~g~~~milU~~~~kaym~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'Clllit kSğıt fabrikasile ekonomi saha - D t s tl B e z · "' . Dört sa.at süren bir yolculuktan (Yazısı 2 inci 8;8.yrfada) 

~d~ devletçilik prensibinin Türk mil - . os OVIJe er ır llll 
d ı~in ne büyük bir terakki vasıtası ol· . 4§ 

~··bir k•re daha i•!~.·:i~~ - Bugün milli bayramını kutluluyor 
FK'"''"''"'"'"""'""""""""'"'"'"""'l Bu mUnasebetle koıİsolos· 
ıı K U R U N = hanede merasim yapılacak 
~ = l ilivesile beraber \ 
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~ SAYIFA -i 1:3u sayıda i 
\li Roman hakkında bir kaç söz:~ 
~ t:.ı ilkla Süha. Ayak takımı ara.sın -~ 
\ı : Refik Ahmet. Kürük karele,. -~ 
!:: tı-i .. :_ 3' T : h ... aq nerede oynuyor! Hikmet~ 
~··ıü~ ; 
~ r. E 
fı . lvtas.keli Kadın: Vahdet Gülte-~ 
~~~ = h- tarafından çevrilmiş güzel bir~ 

f;;;_rz. h~ayesi .. ölen bir ~r: .!~~ 
\~ lioyı. Cahıt Sıtkının bar §ID'I. ~ 
'tl h-ı':: Kadmlar için bir sahife;~ 

lriiçük ıey)er müzesinde, çocuk~ 
-~ ~ ~. = 

"'Rnltıııu1ııııııı11111ıııııı11111ıııııı11ıııııııu11ınıııııı11ııii 
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Fabrika 'mil.dürü B. Mehrrui AU Kağıtçı izahat 1'67'iyor 

Eden'in nutkundan sonra Jngilterede 

Bir Akdeniz Anlaşması· 
Teklif Olunuyor 

ltalyanın lngiltereden beklediği 
anlaşma tehlikeye düşmüş 

Londra, 6 (A.A.) - B. Edenin --------------; 
nutkundan sonra. A"·am Kamarasın. 
da söz alan B. Churchill, Akdeniz 
devletlerinin bir anlaşma imzalıyarak 
biribirinin deniz münakalatını rahat. 
mz etmemeyi taahhüt etmelerini tek . 
lif etmiş ve demiştir ki: 

"Ak denizde sulhu ve hürriyeti tc 
min ctmeğe çalışmağı ve Akdenizin 
büyük devletleri arasında dostluk mü 
nasebetlcrini teşvik etmeliyiz. So\'. 
yctler Dirliğine gelince, umumi sul. 
hun idame.sinde rol oynıyabileceği ü. 
midile, bu memleketin inkişafını sa. 
hırla beklemek lazımdır.,, 

Milano, 6 (A,A.) - n. Edenin nut. 
ku hakkında tefsiratta bulunan Stam. 
pa gaz('tesi. H. Edenin tamamen men. 
fi bir mevzide tahassun ettiğini. 

"Milletler Cemiyeti paktından mUte. 
vellit taahhiitlerden bahseden ('Zeli 
namenin İtalya tarafından arzu edi. 
len anlamayı tehlikeye düşürmiye 
yar.adığını,, bildirmekt('dir. 

,(Sonu: Sa.! Sil. !) 

Uzer'in bir - .. sozu 
Bir yıld.anbcri Doğu illerifıüin "'"1 

sırkırdanbcri ba1..'"1mstz kö.JeleriM 
can vermek için uğra.şan üçüncü u. 
mum miifctti§ T<ihsin Uzer bir 1.-ag 
gün euvcl mcb'uskır1a hasbı'hal eder· 
kc1t şöyle dedi: 

- Bugünkii oo.zif cmi yerine nctir. 
mcğc çalışırken hiç olmazsa kırk bet 
ya.Jında olmak isterdim. Doğıt illeri. 
tıin bizden beklecliği şeyler en gözil 
pek 'bir adam için bile cesaret oluna.
mıy(J{l<tk derecede çoktur. Fa1:at beta 
bu yorgunluktan yılgınlık getirmiy 
ceğim. icap ederse Atatürk ile lsmd 
lnönü'niln uc arkıad.<ı§1annun ba 
gösterdikleri itimada layık olmak 1çitl 
hayatımı /<100 edeceğim.,, 

Tahsin Uzer'in bıı sözleri asil 
f ed.aklirlık ruhunun yüksek bir teoel. 

.(LQtfen sayıfayı ~virinis) 



Toplar Madrit'i dövüyor~ c~:ı==;~;;y--;;B:;=~ 
B · k 1lT l · l . .. k .. ··ıd .. İ münasebeti le i~ 
ır ısım ıvasgona ıst er gerı pus urtu u 

1 
.. A .. k''J i~ 

.__I _· .. _ ... _A_n&ac_ a 1,elefonu 1 

iş Kanununun Tatbi
lngiltere Franko hükiıınetini ne. şartla tanıyacak? ta tur e il 

Mostolea - Madrit, 6 (A.A.) - Faris, 6 (A.A.) - Teneriffeden ge- ı: Devlet reisleri arasında n katına Hazırlık 
D. N. B. ajansının muhabirinin haber len bir telgrafta Madritte hükumet ta- iİ . :: 
verdiğine g6re, nasyonalist topçu kıta - raflarları ile aleyhtarları arasında so - ı. teatl olunan telgraflar n u " 

talimatnameye göre men1le
faaliyet bölgesine ayrı.ıyor 

lan dün Alcoron'dan Madrit merkezini kak muharebeleri yapılmakta olduğu H Ankara, 6 (A.A..) - Cumhuri-ı,= mumı 
ve ezcümle iç işleri bakanlığının bulun- bildirilmektedir. yet bayramı mllnasebetile devleti k o 
duğu Pl4erta del Sol'u bombardıman et· • reis! ind Cumh··--'- il et 1 lNGILTERE VE FRANKO HOKO- er en ıuLoı:::utimiz Ka.ınalp 
mittir. MADRtT NlKBlN METI I Atatilrk'e gelen tebrik telgraflarını,! 

verilen cevaplarile birlikte aşağıdall Ankara, 6 (Telef onla) - 1~ daire-ı nop, Ordu, Giresun, Ama.aya, Tokat, 
Sivas; Madrit, 6 (A.A.) - HükQmct kuv - Londra, 6 (A.A.) - General Fran- .. neşrediyoruz: 1 sinin iş kanunu tatbikatına hazırlık 

•etleri tarafından yapılan ve payitaht- ko hükQmetinin bilyük Britanya tara • ij Dost ve müttefik Türk milleti- : tc.~kilatı kadrosu ile faaliyetlerine 

el Varo,undan nasyonalistleri tardet- ve · en ın efkanna tercüman ol - adetiniz ve Türkiyenin refah i · h ıer heyetinden ge,.miQtir. 

6 mcı bölge, merkezi Adana olmak 
Uzere Ada.na, Seyhan, Antalya, lçel, 
Gaziantep, Maraş ve Malatya vilayet· ch

tan altı kilometre mesafedeki Carban - fın~n ~;ın~ası ihtimaline telmih eden ip nin bayramı mUnasebetile §ahsi sa-il mUteallik umumi talimatname Vekil-

1 • i ki . 'h . 1 " k l çınlı 11 :ıı me enn ıntaç eden son mukabil taar - ma a ıştı a: e~ıg 0 ~n Yor sbi~e •• olan en iyi temennilerimin kabulU- Kadroya göre i§ dairesi bir reıs, 
ruzlan O.zerine Madritte nikbinlik av • Post,, gazetesı, 1ngılterenın Franko hu- :: nU aksela.nsmızda.n rica ed . :: 17 mUfettiş ve 35 memurdan mUrek- lerini ihtiva edecektir. 7, 8, 9 ve 10 
det etmiıtir. Şimdi top sesleri, hafif su- kQmetini ancak Akdeniz statükosunun h erım. h nuncu bölgeler teşkilatsızdır. Bunlar 
rette ititilmektedir. Bu hal, Madritte iti tebeddül etmemesi gartile tanıyacağını i: ugos«Lvya naı ı rens :1 1 inci, 2 inci 3 üncü ve 4 UncU umum 

ı y ,_ 'b' p ı· kep olacaktır. Bu memurlar görülecek 

PAUL llizum Uzerine merkezde veya iş böl-
madı arttmnı•tır. Biltün gece, bir çok yazmaktadır. ij" :. müfettişliklerin ihtiva ettiği vilayet-" gcleri teşkilatında kullanılacaktır. 
kamyonlar milisleri ve mlihimmatı ha - . Burgos, 6 (A.A.) .- General Caba· il Cumhu~iyet il~n~n yıldönUmU.f FAALiYET BôLGELERI !erden teşekkill etmektedir. Bu altı 
mil olduğu halde cepheye doğru hare - nıllas, İspanya devletı umumi valiliğine :ı mUnasebetıle altesınız tarafındanl: Talimatnameye göre memleket al- bölgeden her birine iktisat ve maliye 
ket etmi§lerdir. tayin edilmiıtir. !i çekilen telgraf beni fazlasile müte-H tısı teşkilatlı, dördU teşkilatsiz olmak vekaletleri tarafından memurlar ta· 

Dost Sovyetler 
Birliği 

BuıQ.n bUyUk dostumuz Sovyetler 
Blrlilinin milll bayramı olduğu için 
febrimlzdeki Sovyet konsolosluğunda 
bqkonaolos vekili Bay Varte bir kabul 
resmi yapacaktır. Bu merasimde Sovyet 
ihtililinin 19 uncu yılı kutlulanacaktır. 
1917 ile 1936 arasında ben aahada idrak 
ettiği parlak muvaffakiyetlerinin bayra. 
ı:mm yapmakta olıın bUyUk dostumuzun 
tltanbuldakl mUmessilliğl bu mUnase -
betle donatılmıftır. 

Sovyet konsolosluk binaaınm içeri 
1mmma Lenin'in ve Stalin'in bUyUk kıt
ada resimleri asılmıt ve 1917 - 1936 
tarlılerile Sovyet alimeti elektrikle ten
Tir' edllmi9tir. 

Bugün gUndliz 11 den 13 e kadar 
konsoloslukta kabul resmi yapılırken 
Anbtada da büyük elçi B. Karahan 
tebrikleri kabul edecek ve akıam ilze • 
ri Sovyet bUyUk elçilik binasında bir 
balo ven1ecektir. 

Gasetemis bUyUk do•t memleketin 
bu bayram glinlerini kutlar. 

• • • 
Haber aldığımıza göre, yalanda §Cb· 

rimtz ıinemalannda ''Sirk,, isimli yeni 
bir Sovyet filini gösterilecektir. 

Şayanı dikkat bir mevzuu olan bu 
Sim, timdiye kadar glSrdilğilmilz en gU· 
sel filmlerin bUtUn ihtipm ve al&kasını 
bals olmakla beraber, aynca bir çok 
apor sahnelerini de ihtiva etmektedir. 
Katle halinde gençler, Amerikalıların 
"mil,, dedikleri mUzikal kol ve bacak 
bareektlerlni, cins? mahiyetten çıkara -
rak: insan vlicudunun dinamik meziyet
lerini g6sterir bir hale sokmuştur. 

Bundan başka "Sirk,. filminde mev
IUUD cereyanı da pek ııUrükleyicidir. 

Almanya 
-;ovqetler Birliğinin 

r. "n11v llısmını 
Ele geçirmek istiyormuş 

Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
Jildiriyor: 

Çekoslovakya senato ôış komisyo -
ıund;ı söz alan s~ > ., t a.l.ı ,,.ı.ı ...... ı 
!\lmanyarun Sovyetler Birliğinin cenu
JI kısmını müstemleke olarak ele ge -
irmek tasavvurunda olduğunu bildir -
nittir. Nürenberg kongresindenberi te!c 
'V edilegelmekte olan bu iddia, bey -
aelmilel münasebetleri zehirlemek ama
bnı gütmektedir. 

Romanqa da varosını 
düşürec:Jk mi? 

Bükreı. 6 (A.A.) - Sanıldığına gö
e, Romanya, ley kıymetini değiştire . 
ek ve leyin yeni kıymeti bugünkii kıy· 

ııetinden yüzde 40 noksan olacaktır. 

iatcltr. Böyle bir ı1cdakcirlık ruhile iş 
..,.a ge.ç.cn bir idarecinin emri aı

Mlda olan biitün memurları arkasın. 
ro.. 8Ürüklemosi pek tabiidir. Onun 
1"' At<ıfürk'ıin ilk defa olarak halas 

i8tik?al sesini yiikscıtmi.'} oldttğıı 

""1an köşelerinin de lcat'i surette §Cn 

meceğine kuvvetle iman edebiliriz. 

Hasan KumCjayı 

fi hassis etti. En derin teşekkürleri-İİ üzere 10 faaliyet bölgesine ayrılmak- yin edilecektir. 

Eden,)• 0 DUtkUD• !! min kabulUnU ve gerek altesin:Z:! tadır. Birinci bölge merkezi Ankar2 Talimatnameye göre iş dairesinin 
U gerek dost ve müttefik Yugoslav-!i olmak U7.crc Ankara, Çorum, Çankın. her bir teşkilat bölgesinde valilikler, 
1: •• : yanın refahı i"ln ola.n samı'mt ~ ..... ;, •• = b led' 1 t' t · d 1 

d 
.. :< OK Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Niğde : e ıye er, ıcare ve sanayı o a an 

3 0 SOnra f. mcnnilerimin kabulünü rica ede-g 2 inci bölgeler merkezi Afyon olmaJr bu dairelerin taleplerini azami sühu-
(tlstyanı 1 incide) ~ rim. ji üzere, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Kti letle yapmağa mecbur tutulacaklar-

INGl LTERE KiMiNLE 1 K. ATATtlRK :! ta.hya, Konya, 1sparta, Burdur; 3 Un- dır. 
ANLAŞACAK? Tilrkiye !ydi millisi büyük saa-!~ cü bölge, merkezi İstanbul olmak üze- Teşkilatsız olan bölgelerde iş ka-

Londra, 6 (A.A.) _ B. Edenin nut. deti mucip olmuştur. Bu vesile neH re, Bursa, Kocaeli, Bolu, Zonguldak: nununun tatbikatına hazırlık faaliyet 
kunu tahlil eden Daily 1'elegraph di. kemali sürurle zatı bira.deraneleri-U 4 Uncu bölge, merkezi lzmir olmak !eri umumt mtCettişlik iktisat müşa· 
yor ki: 1 nin selamet ve saadeti ve dost ve!i üzere, İzmir, Balıkesir, Manisa, Ay- viri tarafından icra edilecektir. 

''lngiltere Almanya ile siyasal n komşu milletin teali8i 'Ve mem.lekc-İI dm, Denizli, Muğla; 111 dairesinin faaliyete geçeceği 
ekonomik bir iş birliği tesis etmek is. • t~n _tcrakkis.i için sa.mimi tebrikle-! 5 ~~ci bölge, merkezi Samsun ol- tarih İktisat vekaleti tarafından ga· 
tiyor.,, rımı ve halıs dualarımı arz ve ib-H mak uzere, Samsun, Kastamonu, Si- ?.etclerle ilan edilecektir. 

Gazete, buna misal. olarak deniı Iağ ederim. lj M •• 1 k • ı • 1 A -k -d 
anlaşmasını ve ekonomık anlaşmayı RIZA ŞAH PEHLBVJ H 
zikretmekte ve dünya ttc_aret~nin ls. • Türk cumhuriyetinin yıldönümü ! u 1 ye 1 er n ay a a 
llhı için Almanya ile iş bırliğinin şa. münasebetile vaki olan har tebrik- ı 
yanı temenni olduğunu kaydetmekte. H ı:rınızacn d?layı utJ_ haşmetanel~ Büyük bir sevinçle karşılandılar' büqük 
dir. ft ruıe en denn teşekkürlerimi a.rze. 1 

Alman):a ile teşrı'ld me..~~iyi redde. d der ve za.? biraderanelerinin saa- bir SeVznç/e mekteplerine yer {eşti/er 
den Mornıng Post gazetesı, Fransa :: det ve afıyetleriyle necip ve dost 1 
ile ittifak yapılmasını tavsiye etmek. i~ lran milletinin refah ve tealisi için Ankara, 6 (Telefonla) - Millkiye} Ahmet İhsan Tokgöz'ün sözlerine te-
te n Datly Mail, bir İngiliz - ttaı. ii en samimi temennilerimi tekrar ey İ mektebi talebesi ve profesörleri bu- şekkür etti. 
yan yakınlaşmasına taraftar görün. fi lerim. gün şehrimize gelmiş ve istasyonda Son sınıf talebesinden B. Turgut 
mektedir. 5i K. ATATtlRK eski mUlkiyelilerden mürekkep büyük da arkadaş1arı namına çok heyecanlı 

DENiZ MÜZAKERELERiNiN il Tllrk milU bayramı mUnMebet.i- bir kalabalık tarafından karşılanmış- bir nutuk söyliyerok mektebin Anka· 
BiR NETiCESi H leA ekselanslarından en kalbt tebi'i. i tır. Ka.rşılıyanlar arasında adliye ve- raya gelmesinden dolayı çok mesut 

Londra, 6 (A.A.) - Denizaltı har. i: katımın kabulünü istirham eylerim.il kili B. Şükrü Saracoğlu, meb'uslar ve olduklarım ve ne zama.ndanbCri An· 
binin insanileştirilmesine aft mazba. !~ Bu vesile ile akselanslarmm şahsi. Ankaradaki mtilkiyeliler bulunuyor- karruun hasretini çektiklerini anlattı. 
ta, bugün hariciye nezaretinde B. !! sıhhat ve afiyet ve Türkiyenin tc.lll du. Bundan sonra mülkiye talebesi o • 
Eden ile Amerika, Fransa, İtalya . ~ madii inkişaf ve umram için en saJ. MUlkiye mektebi talebesi ve pro- tobüslerle mekteplerine gittiler. 
ve Japonya sefirleri arasında imza ES mim.t temennlyatnnı an.eylerim. H fcsörleri önlerinde bir bando ile bU-
edilmiştir. :: Adolf Hl n yük Millet Meclisinin önüne geldiler Yeni tay n er 
INGILIZ - ITALYAN TiCARETi j! TLER :: ve lstiklil marşını çalarak Meclisi se-

ANLAŞMASI iMZALANDI ıı· . Cumh~ye~ ilAnı yıldönUmun lamladılar. Bundan sonra Zafer ahi· Ackara, 6 (Telefonla) - Erzurunt 
~ma, 6 (A.A.) - Altı hafta sil. i mbulUnased bckltile gondermek lütfundaı•ı desine giderek çelenk koydular. va1iliğine Tekirdağ '·alisi Hflşimin, 

ren müzakerelerden sonra İngiliz -· •
1
•
1 

un. u an nazik telgraftan ziya. I Tekirdağ valiliğine Siirt valisi Saki. 
des ı Ut h · k Orada, mUlkiye mektebinin ilk me- bin, Siirdc Hakkar; valisi l\fithatin 

İtalyan ticaret anlaşması ikmal edil. U s ıy e ın e assıs o~arak, e .~1~-ii zunlanndan olan B. Ahmet Ihsan Tok ı 
m·ıştı'r Bu akcı.n • d'J k 1 :: ınızda.n en hararetli teşekkurlerı-:: ö 'H a· . lakariye iiçüncü umum müfettişlik . ..,..m ımza e ı ece o an •• . . A ı: g z ' oş gel ınız,, cümlesile başlıyan . . . . . . :i mı ve aynı zamanda şahsı saadetle.:: . yazı işleri müdürü Rai'fin tayini vük· 
bu aııınşmn, 16 teşrınısanıden ıtıha i: rile Alman 111 t' . fa.h h k ii ve çok alkışlanan bır nutuk söyledi ve sek 'asdı'ka ı'kt" t . t' · t k" k . .. m e ının re ı a ... ,. b' H...+' ·~ ı ıran e mış ır. 
~~Nır:ıe:1~~A n::;;;~et/i~cçeı/;~INE ~i krndaki samimi temennilerimi ka-'ı~ meAte ın yew.ı~ırdıgi mühim simalar-

, ~ .1 • ' ~ :·: bul etmesini rica eylerim i dan, ,mektebin mazisinden, Ankaralıla- I D E M o s r E N 
T EC A l'lJZ EDiLDi i'•ı • :. ---ı 

Londra G (AA) B "f 't :. K. ATAT RK : o· • tJ I rm mektebin Ankaraya gelmesinden 1 
, · . - azı mu rı . :ı .: mUtevellit sevinçlerinden bahsetti. ün ve : ıı.~m tercüme l<ülliyatındandır 

ler, Alman büyük elçiliği önünde U Tilrkiyenin milli bayramı dola.ii Mektep profesörlerinden B. Etem Fıyatı 35 kuruştur 
t~zahürnttn bulunarak polis müde. i! yısile şahsi saadeti ve mllletinin!: -------------~---• . •• Menemencioğlu mektep namına B. 
hale edinceye kadar hir kaç cam kır. :! ret.ahı için en hararetli temcnnile-H 
maya muvaffak olmuşlardır. 'Cç kir.,i ~i rimin kabulünü ekselansınızdan ri- ~i 
tevkif edilmiştir. !i ca ederim. ii Şamlı Türkler :1 Avusturya CumhWTeisiii :: 
l n MIKLAS i: C h • f b _, /k h ta/yan Kralı Peşteye :. Cuınh . t .1A Id" u ı= um ur ıqe ayramınua i ava şehit111 

5! urıye ı •ınınm yı on mii:! 
f!;decek !j münascbetile ekselansınızın izhar~~ /Prİmİzİn knhrİnP. ~o/prıb_ J,,,.,.,Jıı lnr 

Roma, 6 (A.A.) - Resmi mahafil - iİ e~mek lfıtfunda bulunduğu temen.:: ,,,.. ~•Mfll'll[. 
ler, .Ma~aristan naibi Horti'nin Roma ~ ii nıler~en çok .mütehassis olarak.~ ,..., .._ 
yı zıyaretiqden sonra İtalya kralının :: şah~ı ~?etlen ve ~:rusturya cum .• , • 
Budapeşteye bir ziyaret yapmasınır !! h~rı~ctının r~fa~ı ~çın °1~ e~ sa-1 
mümkün olduğunu kaydetmektedirler. H mımı temennıler1mın kabulUnu ek. 

:: selansınızdan rica ederim. 

Beneş Bel~rada qidiyor ıH K. ATATtlRK 

Moming Post gazetesi Belgrat mu- i"l Türki , umh . ti . ld" U 1 
b b

• . 1 ~ e c unye nın yı on -
a ırı yazıyor· • 

0 

' 

0 

A 

0 

fi mu dolayısile, en iyi dostluk hisle-
tyı maJUmat alan sıyası mahafıldc !f rim.i yeniden teyit eder ve gerek 

Çekoslovakya reisicumuru doktor Be • ij şahsf saadetiniz, gerek Türkiyenin 
neein yakında Belgradı ziyaret etmesi - li refahı için en samimt tebriklerimi 
ne ihtimal verilmektedir. Bu suretle fj kabul etmenizi ekselansınızdan ri
doktor Beneş ve nazırları, Pragda Ro - 55 ca ederim. 
manya kralının huzurile baslamrc olduk- Js 

., '"t :ı 

!arı müzakerelere devam edecektir. A~·. H J •• 

Bulgaristan krah 
BORIS 

ni zamanda Küçük İtilafın birliğini bir f :.· 
1 

Majestenlzin, cumhuriyetin ilanı 
kere daha göstermiş olacaklardır. g mUna.sebetilc izhar etmek Jıltfun-
Yu nan Başvekili Girıfie 1~~ da bulunduğu temenniler beni son 

A i 6 H 1
:: derece mütehassis etti. En iyi dost-1·.: t na, ( ususi) - Başvekil Mc :: luk hislerinin ve ~ahsi saa.detinlzleU 

taksas bugün bir torpito ile Girlde g 1 k ti • · efah · · l :: . •• meme e nızm r ı ıçın o an:: 
ilk hava şehitlerimizin mezarı lxı§md.a Şamlı Türkler 

gitmı.,tir. Adada Başvekile hararetli !: samimi temennilcrimin kabulUnU!i 
bir istikbal hazırlandığı haber ''eril- ii majestenizdcn rica ederim. i! 
mektedir. Ba.5'·ekil Giritte dört gün ii g ATATORK ~E 
kalacak ahali ile temas ederek ihtiyaç:- !! ........... ·-··················~·········· .. ··········il 
larını tetkik edecektir. ·-···-.. ·--· .. ·····-··············· .. ••••••• .... -·-·· 

Şam (Hususi )- Şamda yaşıynn 
Türkler bu sene Cumhuriyet bayramı
nın yıldönümUnde Türk konsolosluğu
na giderek bayram tebrikinde bulun. 
muşlar, bundan sonra Salahattin Ey-

yübi türbesi bahçesinde yatan f)JC 
Türk hava §ehitleri Fethi, Sadık ve 
Nurinln kabirlerini ziyaret ederek ~ 
lenk koymuşlardır. 



lzmit kağıt fabrikası dün mer·asimle açıldı 
( U&tyanı ı ancia6 J 

pecik?erde :mahşeri bir kalabalık var. 
Orta mektep izcileri trampet ve bora. 
zan st>s leri arasıada trenimizi karşı. 
)adılar. Bütiln İzmitlilerin yüzlerin. 
de sevinç izleri var: Izmitin ticari 
ve iktisadi hayatında büyük bir can. 
Jılığa sebep olmasından başka Cum. 
huriyet devrinin büyük bir eseri olan 
kağıt fabrikasının kendi şehirlerinde 
kurulması bu se,·inci doğuruyordu. 

Bizden daha evvel gelen ekspres. 
le Sümer Bank müdürü B. Nurullah 
Esat, lzmit valisi B. Hlmit, fabrika 
müdürü' B. Mehmet Ali Klğıtçı, la. 
tanbuldan giden davetlileri fst.uyon. 
da karşıladılar. İstasyonda filo ku. 
mandanı Amiral Şükür Okan, lzmlt 
üssü bahri kumandanı Mehmet A14 
fırka kumandanı General Mürsel de 
istasyonda göze çarpıyorlardı. 

KUşat resmini yapacak olan BaJ. 
vekil İsmet lnönUnUn, daha mühim 
bir işi çıktığı için' küşat merasimini 
iktisat Vekiline bıraktığını bu arada 
öğrendik. 

Saat on buçukta lzmite gelme81 
feabeden tren bir saat kadar bir rö. 
tarla ancak on bir buçukta lzmitt? 
geldi. Tren istasyonda durunca de. 
ferli iktisat Vekilimiz Bay CelAI Ba. 
yarla Maliye Vekili Bay Fuat Ağral,, 
İnhisarlar veki1i Bay Ali Rana, Meclis 
Reis vekilJerinden Bay Nuri Conker, 
Bay, Fikret, bazı saylavlar trenden 
fndill'r. Karşılıyanlarla görüştükten 
aonra Istanbuldan giden ve katardan 
ayrılan vagonlara bindiler. Bir Ioko. 
motif bu vagonlan fabrikanın önüne 
kadar götürd il. 

Kftçük katar fabrikaya yaklaşır. 
ken semalara doğru yiikselen beyaı 
hacaJarda.n siyah dumanlar çıkıyor. 
dildükJer fasıJasız bir şekilde çalarak 
plenlerl sellmlıyorda. 

Uzaktaki köylerden resmi küşatta 
bulunmak üzere gelen köylüler ve 
İzmitliler VekiUeri çılgınca alkışlı. 
prlardı. Fabrikanın her tarafı bay. 
raklarla süslenmiş, iktisadi sahadaki 
hamleleri gösteren vecizeler fabrika 
duvarlarına asılmıştı. 

Fabrika ile müdiriyet dairem ara. 
sındaki sahaya bir hitabet kürsüsü 
~pılmış, etrafını askeri muzika, 
bahriye, jandarma efradı, mektepli. 
Jer çevrelemişti. 

1 IZMIT VALiSiNiN NUTKU 
1 Saat on ikiye geliyordu. lzmitin 

1plışkan valisi B. Hlmit Oeby ilk 

1
olarak kürsüye çıktı. Çok alkı§Janan 
~ nutku söyledi: 
: "- Çok sevgili Bakanlanmız, 

Saygı değer misafirlerimiz, 
Sevgili yurttaşlar. 
Atatürk devrinin memleketin her 

tarafıncla ve memleket işlerinin her 
aalıasında yarattığı ilerleme hamle. 
)erinden birinin de burada bir kağıt 
fabrikası halinde teceU~ini görmekle 
pae kadar sevinsek ve iftihar etse~ 
,-eridir. 

Dün; bir toprak yığını halinde bu. 
luan bu yerde, azametle yükselen 
're ince ve müstesqa bir zevkin mah. 
!Ulü olnıası hasebile, lzmit şehrini 
Cidden süsliyen bu eser; endüstri ha. 
.ratımızda, başlı ba§lna bir muvaffa. 
1dyet teşkil etmekte ve bUtiln irfan 
..,fmizi yakından alAkadar etmek. 
ledlr. 

Bununla beraber; bu muazzam e. 
\ıer, lmnet InönU h0k1lmetinin, mem. 

etfn dört bir tarafında kurduftı 
düstri abideleriJe bir arada mUta. 

yetler tevali edecektir. 
Biz mim ekonomiyi tam clhazlan. 

dırdığımız zaman millet .refaha ka. 
vuşmuş olacaktır. Yaşa.c;ın Ata ürk. 
YaşaAın miUetimiz ... 

FABRiKA AÇILIYOR 
Ekonomi Bakanının kalplere in~l

- rah veren bu -Mmiz sözlerinden son. 
ra bütün davetıner fabrika.ya doğru 
yürüdüler. Kapıdaki kordellnın ke. 
silmesini İktisat Vekili Maliye Yeki. 
Une bıraktı. Kordell kesildikten 
sonra fabrika. baştan bap ~ezildf. 
Müdlir ve diler alAkadarlar her kı. 
sımda etraflı izahat veriyorlardı. 

Fabrikanın gezilmesi bittikt~n 
80nra davetlfler hazırlanan büfeye 
çağrılarak izaz edildiler. Bu arada 
fabrikanın hatıra defterine İktisat 

Vekili şunları yazdı: 
.. Jzmit klfıt fabrikamız verimli, 

mükemmel bir e."er olmuştur. Bura 
da ~alışan arkadaşları ve bilhşssa 
haşlannda bulunan müdür Mehmet 
Ali Wi.ğıtçıyı tebrik ederim. Yalnız 

fahrika ile değil, mühendislerinin 
,.e işçilerinin Jiyakat ve dikkatleri dt 
if tihar etmekteyim." 

Fabrikanın önündehi ıııcra.s:m ve topla.nan hali.tan b-ir görü:ttil§ Bundan sonra Maliye ve inhisar. 

lea edilince; bunun memleketi kuşa. iktisat Vekili Bay Cel~l Bayar kür. dır. Kağıdın ve Gemlikte kuru1mak./ lar Vekilleri ile Büyük Millet Mecl~ 
tan ve kuşatacak olan endüstri hal. süye çrktı. ta olan suni ipek fabrikasının ilk mad Reis VekilJerf, mebuslar da şu yazı. 
kasının tek bir parçasından ibaret Sık sık alkışlarla kesilen bu nut. desini teşkil edecek olan sellüloz ay. Yt yazarak imzaladılar: 
addetmek doğru olur. kunda iktisat \"ekili şöyle dedi: ru zamanda askeri ihtiyaç noktasın. "fnsanlrk tarihinde en yüksek ve 

Bu fabrika; şimdilik dört yüzden - Bugün açılma törenini yapaca. dan da büyük bir ehemmiyeti haiz. en eski medeniyetin Mhibf o1an Türk. 
fazla vatandaşa iş ve geçim temin ğımız fabrika şimdi programımızda dir. Sellüloz için iki milyon lira har. ler, kağıt kelimesinin Türkçe olma. 
etmiş ve şehirde büyük bir canlılık yer alan mühim mevzulardan biri cıyacağız. Bu fabrika senevl on iki sından da anlaşr1acağı üzere binlerce 
ve hareket uyandırmıştır. idi. Bu~ün bize sevinç veren bu t.ö. bin ton istihsal yapacaktır. yıl önce de kAğı~ıhk Mnatını yapı. 

Kıymetli Ekonomi Vekilimizin, eli ren, açılma merasimi itibarile yedin. Bütün bu işleri kendisine emniyet yorlardı. Avrupaya da bu sanat on. 
ile, bugün, burada yeniden temelini cisini teşkil ediyor. ettiğimiz Sümer Bankı, bu milli mü. fardan yayılmıştı. Açılış gününde 
atacağımız ikinci k!ğıt fabrikasının Kağıt sanayii bütün dünya itiba. e$eseyi sizin sevginize ve takdiriniıe bulunduğumuz hakikaten yüksek 
ve bunlara iptidai maddeyi temin e. rile ehemmiyetli bir sanat olarak ka. arzederim. Planın tatbikinde diğer krymdte olan İzmit kAğıt fabrikası 
decek olan selJüloz fabrikasının da bul edilmiştir. Fabrika fikrini orta. milli müesseseler de ayın muvaffaki. i1e Türk milleti dAhf Atatürk devrin. 
kurulacağını gözlerinin önünde teces. yeti göstermişlerdir. de büyük İsmet lnönü hükumetinin 
süm ettiren Kocaeli halkının se\incin! Bize daima tevcih edilen bir sual kurtancı ve koruca programlan için. 
nihayet yoktur. vardır. Deniliyor ki: de Ekonomi Bakanı Celil Bayarın 

Bu muhteşem fabrikayı burada Türkler belki parayı bulabilirler. yakın ala.kasile gene kendi e"ki milli 
kurmak ve diğerlerinin kurulmasına di. E1eman1an nereden bulacaklar? sanatına kavuşmuştur. 
da hazırlanmak suretne kendilerine., Fabrika inşası kolaydır. Ya eleman? Bu eseri yaratanlara ve Sümer 
en mMut gUnler yaşatan, Bilyilk 1111. Biz bunlara nazari olarak de~?. Bank kadrosu içinde başaranlara say. 
met lnönüne ve endüstri hamleleri. şimdiye kadar kurduğumuz ve bi1fiil ~lar. Bugün temelleri atılan semt. 
mize en verimli bir istikamet veren iktisat sahasında fabrikalarımızın ve. loz fabrikasile ikinci kağıt fabrikast. 
pek kıymetli Ekonomi Bakanına ve rimJi vaziyetleri ile cevap vermekte. na da başarılar dileriz.,, 
huzurlarile lzmite pek müstesna ve yiz. Fabrika iş hayatına girdi. Malt:ı Saat ikiye geliyordu. Davetlilere 
tarihi bir gün yaşatan muhterem ucuzluğu ve nefisJiği şimdiden ken. fabrikanın yaptığı kağıtlardan birer 
misafirlerimize Kocaeli halkının can. disini piyasaya ve memlekete sevdir. paket hediye edildikten ~nra ikinci 
dan minnet ve şükrantannı arzede. di. İsmet lnönU hükllmetinin iktisa. kAfıt fabrika.sının yapılacağı yere gi. 
rim. df ve mali politikası biribirini ikmal dildi. Bu yer birinci fabrikaya pek 

Bu fabrikanın burada kuruluşun. etmekten ibarettir. İktisat Vek4le~! yakın bulunuyordu. 
da, tundan sonrakilerinin ikrnalindı"? ., her zaman Maliyenin yardımına maz. Birinci fabrikanın yaptığı bir ki· 
hizmetleri sepkeden ve edecek olan har olmaktadır. Bu kuvvetin yardı. ğıt tJzerine "Fuat Ağralı ve Celal 
Sümer Bankın değerli müdürüne ve mr ile bizim programlar vücuda gel. Bayar bugün burada ikinci kağıt fab· 
banka ve fabrikanın güzide ve müte. mektedir. Bu yardımın sayesinde rikuının temelini attılar.., ibaresi ya. 
\ıassıs erkanına Kocaeli halkı namına ikinci, iiçilncü, dördüncü, beşinl!i zılmıştı. Bu yazının altını Vekiller. 
teşekkürlerimi sunar, bu kıymetli mu sanayi programlarımızın realizasyo. Amiral ve General, İzmit Valisi itn· 
vaffakiyetlerinden dolayı kendilerini nunu müşahede edeceğiz. zaladrlar. 
kutlvlarım. Buraya gelerek şeref veren Meclis Kağıt Pafabah~e cam fabrika.sınd• 

Sevgili yurttaşlar, Belediye reisi B. Kemal nutu.k söylilyor divanı riyaset erkanile azalarına, bü. yapılmış olan bir şi~..e içine konoluP 
Hayat, ku\-vet ve enerji veren A. ya atanlar, plan ve programın ha. tün misafirlere, sayın lzmitlilerc> temele kondu. KAğıdr imzalıyantar 

tatürk Güneşi, başımızın üs tünden, Zll'lanmuında çalışanlar memleketi. teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. üzerine harcı döktüler. Bundan soll· 
memleketimizi ve milletimizi aydın. mizin ç9cuklarıdır. Dahi Önderimiz Atatürk milletin ra müdiriyet binasının arkasında ya· 
lattıkça ve tcsmet lnönü hükumeti, Bu fabrika üç milyon üç yüz bin yükselmes i hususunda büyük azim ve ınlacak olan sellUloz fabrikasın•" 
Partimizin prensiplerine dayanarak. liraya mal olmuştur. Senelik istih. iradelerini sanayi hususuna da tev. yerinf' gidildi. Burada da aynı şekil· 
memleket işlerine el koymuş bulun. salatı 12 bin tondur. Malın kıymeti cih ettiklerinden mm·affakiyetimi7. de temele yazılı kiğrt kondu. Hayırlt 
dukça, memleketimizin az 1.amanda iki milyon sekiz yüz bin liradır. bariz bir şekilde kendisini r,österiyor. ı olması temenn~ile temel atıldı. 
en mamur bir hale geleceğine ve bü. Milli hayatımızda çok şayanı tet. Bu irşatlara dayanar~k muvaffaki. Yekta Ragıp Onetı 
tün yurttaşların yaşama ve gc~inme kik safhalar vardır. Bir fabrika kur. -:=:==::::::------------ -----------_____.. 
seviyelerinin yükse1eceğine asla şüphe mağa karar veriyor, hesaplarımızı ya. • E . . 
yoktur. pıyoruz. Bir fiki~ ve. p~oje ha~!n~c , Hlı SALıP MUHAREBELERİ 

O 11alde Yaşa..~ın Atatürk. Yaşa. ortaya atınca mılli ıhtıyaç buyuk 

' . "'""' : . ~,. ·~,.. \ - .. ,,..,_ ' .; . " "•- ~.... { . . .~., . ' . ... ' ' . ... ... . . .. 

sm İsmet İnönü Hükfimeti. Yaşa.r;m hamlelerle ilerlemiş, biziın hesapları. 
Yiice Türk milleti." mız ufalmı~ kalmıştır. Bu, milli re. 
iKTiSAT VEKllJIMIZ KIJRSUDE fahımızın süratle yürüdüğüne bir de 

1 
Bay Hamit Oskaydan sonra Izmh Jildir. 

belediye reisi, lzmitliler in tahassfü:. Fabrikayı ilk esasları dahilinde 
]erine tercüman oldu. Ondan sonr-ı ve ihtiyaç nisbetinde kurmak istedi!".. 

Bu esasın bugünkü ihtiyaca cevap 
\'eremiyeceğini anlayınca büyültme'.< 

TCRkÇE SOZLD 

harikalar itimi 
Sinemasında iPEK Yalnız daha 3 gUn gllatarllerek 

Pazarlcsl matinelerde yeni filme baflanacakhr. 
... : :.~ : .. .. · "~,..... . . ;~"' . .. 

~ru~ti hasıl ~du. Fabrikanın~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
siine ait olan inşa merasimini de bü. 
gün yapacağız. Kağıt fabrikasına ili 
,.e edilecek kıı;;ım için bir milyon yedı 
yüz tlli bin lira sarfedeceğiz. Ilirj 
buçuk sene sonra senevi is tihsal kH· 
mcti iki milyon yedi yüz elli b!n lira 
arL:~c::.k tır. 

San:ıyi manzarası daima birbirin; 1 

ikma l etmektedir. Biz ht>$apları ya p 1 
tığımız zamanda ancak memleket!rı 
istihlik kıymetini nazarı dili:kate a!. l 
nııştrk . Halbuki yeni ihtiyaçlar, kur. 
cluğumuz müt>.s."eseleri bir mi~li daha 
~en fc;letmek ihtivacrnı empoze ediyor.; 

Bugün temelini atacağımız fabri. ı 
' • · ı..-

·ıattslm 1,iyatrosuoda 
Pr. Zati Sun~ur 
Son haftası 
münasebetiıe 

Muhteşem bir programa. başladı 
'i'em~men yepyeni ve görUI· 

meml• tacrUbelerden 
tefekkUI eden 

B:ı muazzam programı görmek l~iıı 
~.-..~~~~~~--....ı:.ı.....1.1:~ koşunuz. 

Zati Sungur'un yeni programında 
göstereceği. müthiş bir tccr'fi.be: 
Halkın gö:::ü öniincte bir k"1z mo. 

törlü testere il.e kesiliyor. 

Fiyatlar: 100, 60 ve 40 kuruştur. (f çer
de aynca hiçbir konsomasyon yoktur l 
Cumarteei, pazar saat 17 de matine· 

Her gece mıa.t 21 de süvare. 
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Yazan: Sermet Muhtar Alus No.10 
Hizmetçi eniştesine yazdığı 
bir mektubu göndermeden 
yırttığını, eniştesi de aldık

ıı111111111111111111ııHııuınııııııı111111ııuu11111111K111111111ıııııu1111ıuııı111111ııını111111ııııı11111ııt111tıı11111ıııııı111111ıııııı111111ııııı111111ıııı 

'-Hüsmen a:ga, denizde kum, sende( - Benden altı tane kök &Ökeceks.in 
-.rı alhncıklar •• Çıkar oncağazlar - hacun!-
hir tek de !U süğüt ağaçlarmm al - Hüsmen ağa, kolları sıvayıp, güldür 

h:zlcre lbir iki kuzu çeviri! .. diye efildür (BismillihiJTahmanimJıİnl) i 
r'l~ian:nıı. 

liacı da şöyle cevap verinniı: 
' Abc ahrctliklcr, hacca yedi sefer 

ie niyetliyim. Sağlıcdda muradı -
~eyim. bir iki değil, dört beı ku -

Çevirtmek boynuma borç olsun! .. 
I>evir Sultan Aziz devri; ıYLitat Pa-

' da Tuna valisi. .. 
O tarihte oralarda bir kolera çrla • 
·Ortalığı kmp döküyor. Kimi: (Dob 

tadaki Tatarlardan geldi! .• ), kimi: 
(Y'ukarıdnki Ulahlardan bulqb! .. ) 

• da: 

.'Allah yazısı bu .. Biz kulcuklar ki
ki onun İ.!İne kanımz?.. Emaneti 

de o, alan da o! .. diye boyun bü
eyva}lah diyorlarsa da kasabalarda
~ ihtiyar, genç, çol~ ço • 
bGtün ~ boyuna mevialarma ~ 
YOi'. 
liüsmeın ağa da 9Q'luğumı ve ikisi 
· · ikisi sübyan dört nefer çocu

•darda ahrete yolluyOI'; elleri 
hnde, tek batma kalıyor. 
~ Şumnuda yapamıyor.. Ma • 
-, dünyalığa düşkünlüğ:ü de fazla. 

hm kaldınmlarının altın oldu -
ne zamandır iıitmiJ. 
~ ınülkünü, çeliğini çubuğunu 
&av:ıp san lazlar dolu torbasmı da-

tltirdikten, berberlik takını taklava • 
da bir aepete :istif ettikten soma 

eli Varna; oradan da vapura binip 
~İni tstanbul ••• 

ltı. bir zaman, bir ay kadar hem -
, • • yanında, Fatih, Fatihteki mu 
. kahvelerinde, bekar odalannda 

geçiriyor. 
• ~Yor, böyle olacak gibi değil. Ay-

• ~ encamı kötii<lür. Hazıra 
~~ dayanmaz. J>ükkru. ,tezg&hı a-

~bir ayak evvel açmalı ... Fakat 
~~ ~? •• lıtanbul, ucu lıucağı 
L.~ bir memleket. •• Neresinde 

lik etsin? •• 

~ a.ıeğinde iki altın lbileziği daha var: 
~lcanaJmaL 

liıı.ılıb- gün, Fatihteki muhacir kahve • 
l ~~ kahvesini içip çubuğunu çeker -
~tı davul gı"bi !İl biri içeri giri

... lli:r eli. mededi basac:akımı gı"bi 

' da; lavnm kıvrım da lavran -.. 
iki ~ ____ , di · • _...ı...:.__: r~ 

gun evv.:ı flnl ~ .... uu§ ... yç-

' ~d:un abdestsiz mi İmi§, besmele -
' ttıi lıniı, neymiı, dqi paramparça et-
, ... I>iıin kökleri ~ide kalmrı; su -
11~ böyle hüttaya dönüvermiı-

"= lısınen ağa, hemen yerinden fırh -

gürletüp ditleri alıncaı bakadayılarm a
ğı:dan hala açık; hayretteler: 

- Bu ne bu yahu, hokkabaz mısın? 
- Ne Wıirdir ne keramet, el çabuk • 

luğu marifet, derler ibuna!
- Yallah taıtun kaldan, pire ııınr 

kadar acı duymadnn be! .. 

Gürcü lbrahim, Hüsmen ağayı sun -
ada kucaklayıp künde oyununa giri' -

tan sonra kendisinin 
yırttığını söylüyor 

Hizmetçi kadın tıe kazadan kurtulan küçük ,90C?Lk me

Bir odada boğulan iki kücük kız 
çocuğu bir kazaya mı ku~ban gittı, 
yoksa hizmetçilerinin hiyanetine mi? 

miı bir pehlivan gı'bi havaladıktan son· .. t h 
Bı·r gece bir odada yatan üç küçük Fakat, saatler geçiyor, ne polis tı. Yani, birisi muslugu aç ı, avaga. ra ıırbna yaprıtmyor avucu: sal rd' S te'-- k d 

murun kıwağında 

rnruk, havaga.zı kokusile uyanıyorlar. geliyor, ne hizmetçi. o zaman komşu zını ıve ı. onra J\lö.4 a.pa ı .. - Yana be hacı, er.be.bımıısın! .. Bu - """- .. . • 
u..ı; de boğulurcasına öksürmekte ve kadın merak ediyor ve kapıcıyı çagı- Gece apartımana kimsenın gırme-rada kokmut kolcmut pineklemede ma- ~w d 
ağlamaktadır. rarak hadiseyi anlatıyor. Kapıcı: miş olduğuna göre, bunu yapanın a na yok .•• Bizim Muratpqadaki kahve • d ta h k 

nin yanmda una bir dükkan tutalım, İçlerinden bir ta.nesi yatağından - Hizmetçiyi gördüm. Koşa koşa hizmetçi kadın olması a e mu a -
bak ne para kmuwnl sıçrayıp kaçmağa muvaffak oluyor. gidiyordu, diyor. kak gibi idi. 

Diğer ikisi boğulup ölüyor. Çocukla- Sonra, kapıcının gidip polise haber Bundan başka, hizmetçi küçük co-lıte, hacı berberin Muratpa§& cami- k .. d 
ra bakmakta olan hizmetçi adının vermesini kararlaştır:ryorlar. cuğu ku.rtardıgıru, kendi o asının pen 

sinin kar§rsına, ,ple!lıur kahvenin biti • da biraz gaz yuttugu" anla§Ilıyor. ceresini a..+•gmı~ ve ondan sonra ken-... • ----' ' • _,_...ı..~ bu. Kapıcı polise meseleyi anlattığı ı.:w !18ıne , .... e§ınesmın s~ • Bu korkunç facia bir kaza sayıla- dini kaybcttig .. ini söylüyordu. Halbu-
•-'- iki ı zam.an karakolda, hizmetçinin oraya 

Bu KBnve, on on · sene sonra 
1 

• bilir ve ür.erinde dunılmadan kapana. ki, evvela çocukların odasının pence. 1 Oniki·ı · ı · gelmediğini söylUyorlar. 
tanbu un erıne top anma yen o- bilirdi. Fakat hadisenin bir çok esra- resini açması H'tzım geliyordu. 
lan Arap Abdullahlann, Kahraman Bey kta.l ard ki b h O halde kaçmış olacak! 

rengiz no an v 
1 

, una er- "lk YIRTILAN J!EKTUP Ierin ve maiyetlerinin karargah kunnut hangi bir kazadan daha büyük bir e. Bu yümen, hizmetçi, üzerinde ı 
oldukları, türlü kaldmm kabadayılık • hemmlyet verdirmekte idL §Üpheler uyanıyor... Hadisenin daha esrarengiz bir ci-
1---- pl8nlanru tas.arladıklan. koltuk Çocuklarının b.,cma gelen !ela.. d 
UU"lllU1 • Üç çocuğun annesi olan kadm bir ~ beti var ı: 
yosması, Galata aennayesi, sokak kek • hasta.bakıcı idi ve çocuklarile beraber ketten haberdar olan hasta.bakıcı ka- Hizmetçi kadın, gece çocukları u-
liği gibilere bin biT tertı"bat hazırladık- bir kaç senedenberi, bir apartmıamn dm, geliyor. O da bunda. hizmetçinin yuttuktan sonra eniştesine mektup 
lan, kmp döküp, vunıp vurulup, yara- beşinci katında oturuyordu. İş icabı, kabahati olduğunu söylüyor ve onun yazdığını ve ondan sonra yattığını 
lı bereli postu serdikleri, adlı aanlı kah- haftanın bir çok gecesinde eve gel- üurindeki §ilpheyi kuvvetlendirecek söylemişti. Bu mektupta ne yazdığı 
vedir. miyor. O zaman çocuklara hizmetçi bazı şeyler anlatıyor: sorulduğu zaman mühim bir 8CY ol. 

Hüsmen ağa memleketinde dünya kadın bakıyordu. Bir müddettenberi hizmetçi, çocuk- mndığmı, esasen yazdıktan sonra gön 
evine bir kaç defa girm.iı; lanet halka- Kazanın olduğu gecede çocuklann lara fena muamele etmektedir. Hatta dermeyip yırt.tığını ilave ediyordu. 
ar üç bre batma geçmiı. annesi evde yoktu. Kadın, akşam ye- bir iki gün evvel bu yüzden koğul- Halbuki, kadının eniştesini bulu-

ilk kansı bir iki ayın içinde giirlo • meğini çocuklarile beraber yedikten muş, fakat, ricası üz.erine tekrar eve yorlar ve mektubu soruyorlar: 
mit gibnipıW1- ikinci kansile yapama - sonra onları hizmetçiye bırakıyor ve alınmıştır. - Evet, diyor, bu sabah bir mck-
mq, iki evlat doğurduğu halde deh • gidiyor. Tahkikattan hizmetçinin bir çok tup aldım. 

lemiı. Oçüncü kansı da, iki ıübyanile Çocukların ikisi kız, biri erkek. kabahati olduğu anlaşıldı. Lakin mektubu nldığım itirnr eden 
ve üveylerile koleranın kurbanı olmu,.. Krzlann biri 7, diğ~ri 4 yaşında. Oğ- Havagazı mu.sluklarmı, mutbağın adam da onu yırttığını söylüyordu. 

Evlilik hayabna alıtmıı, bir kaç ka- lan çocuk da 2 buçuk yaşında. kapısını açık bırakan ° idi. Bu yırtılan mektupta ne vardı? 
dm gönniİf bir adam, kolay kolay be- Hizmetçi kadın üç sacuğu yatın- Evvela, hizmetçinin hadisedeki su- Bu suallere hizmetçinin eniştesi 
kar durur mu hiç? yor ve kendisi de odasına çekiliyor. çu, bundan ibaret mnnediliyordu. Fa- cevap vererek şöyle diyor: 

H .. .. ı a-nbula geldı'gı ... va Sabahın saat üçünde, aynı· katta kat, tahkikat, hizmetçi kadının üze. 
usmen aga s..,. • - Mühim bir şey yoktu. Bulundu. ı..:.a 48 50 lik Dörd' u"ncu·· defa olarak yatanlardan bir kadın, bitic::ikte bazı rindeki şüpheleri daha fazla kuvvet-

ıu.., , ··· ~ ğu evde kendisine yapılan fena mı:-. l .. kallayor Daha dognı~ su guru" "ltüler işiterek uyanıyor ve he. lendirmi§ti: 
yıne ev enmege · meleden şikflyet ediyor ve dert y nı-
mahalledeki ya~lı kadınlar kı§kırbyor- men kapıyı açıp yandaki daireye ge- HAVAGAZI NERDEN ÇIKT/1 yordu. 
lar: çiyor. 

O zaman. büyük' bir felaket karşı- Evvela çocukların annesi giderken Fakat, mektubun yırtılmış olma"ı 
- Hacefendiciğim, Allah arttn-sın, , havagazmı kapadığını söylüyordu. Sa ve hizmetçinin bunu, aramasınlar di. 

karm, kisbin yolunda .• Ya§ca da daha smda bulunduğunu a.rilamıştrr: bahleyin, ihbar U7.Crine evo ko§an po- ye, göndermeden yırttığım söylcmeı>i 
genç sayılınm. Erkeğin en yiğit, en ka· Hizmetçi kadın yerde uzanmış ya- !isler de havagazı musluğunu kapalı onda hcrhnlde fncin ile alakadar hır 
mil zamanı kırkını aştıktan sonradır. A- tıyordu. Küçük ~ocuk yandaki odada bulmuşlardı. şey olduğunu zannettirmektedir. 
gucuklann kocalığı kaç para eder? .. Ke- acıklı bir ağlama içinde idi. Halbukı', rncuklarm ha\•agazı 

1
·1.e H d" b tl b .. · k b. 

!>"' a ıse, u sure e, uyü ır sır tiı misin, evlensene ayol... Komşu kadın evvelA koşup çocu- boğulmuş oldukları muhakkaktı; o perdesine de bürünmüş oluyor. Hiz.. 
Hüsmen ağa, esasen evlenmeğe dün- ğu kucağına alıyor, sonra yerde ya- halde hava.gazı ncrden çıkmıştı?.. metçi çocukları mahsus mu öldür 

den teıne ... Hakikaten kan, kisbi yo • tan hizmetçiyi sürükliyerek açık ha- Buna verilecek bir tek cevap var- müştür? Yoksa bu, hakikaten bir ka
lunda; ip lavamrnda.. vaya çıkanyor. Hizmetçi kendine ge- dı: za mıdır? Burnsı henüz anlaşılama-

Dükkiuu sabahtan ak§Ama kadar an lince çocuklan soruyor; küçük çocu- Havagazı herhalde musluktan çık- mıştır ... 
b~L~ı•n~~;~·~~- ğu~~a~re~~ci~~hl~=------------------------------
tiren kestirene; sakal salıveredderden - Ötekiler nerde? diye bağırıyor. 

..... A- de aakal bqlımnı aldıran aldırana; hat· BoğuldııJar mı! ? .. 
\... ~ ahını müslüman, bir gÖz atı- .:. --•--1 duasını bile ona .-....:__ etti" • lk 

işaretler: 
., .... -. ~~~ i küçük kız hakikaten boğulmuş 

\ tie ~ kökcağızlann olduğu yere. rene. Di§ çe!1:tirenler, kan aldıranlar da tur. 

l"'!~.~=t:!a::~:! cabası... HlZMETÇI KADIN KAÇTI! 
~da d;...:_

1
·n dib:_.J_ Hacmm doktorluğu da var; &ağlık 

L "' .._.. UHJC. YEnnediği ilaç yok: Kabızlara a.iname , Hadisenin asıl esrarengiz tarafı 
,""ı L~eni ele almasile ça.krl parça - ki. gu"be-...:L-er gibi liynet ilaçlan; içi sü- bundan sonra başla.maktadır: 
L • ..... 'Qi.. ~ u··,. J,ökü" -'·ft---.·ı '-=- -- ., ~ H' t · k d " l'se h be ~~r : ıı. ~ı.nc • .-.v ........... ;J ı:nr 'U"" ronlere mazı, zamkı arabi gibi peklik ızme çı a m, po ı a r ve. 
~ ilaçlan; lcansl'Z'lara üzüm suyi]e kayna • relim,, diye aşağıya koşuyor. Komşu 

~ Y.ğerıe, suratı davula dönmü§ olan tılmr, lcmıı. kına, fazla kanlı canlılara kadın çocuğu avutmakla meşguldür. 
~ lstanbulun sayılı babayiğitle- sülük, mengene, boynuzla hat:amat... -•• " ,,. ..... ,.. • 

~ A.Jcı.asay1ı Belkmm Yakubun ya Ve herues ondan memnun ımı mem- Nasihailan öksüz kalan 
t.~ ~- da eni•tesiymi•.. b' -·-

, '111 :r : nan. Diildctmmın içi bin ara,~. Çey. iht;yar çocuk h..~ ağanın bu mahareti, çabu • :rdder, iki çeyreklikla-, mecidiyeler ya-
t-~ ta.!ama yayılıyor lngilterenin eski-ı... '-1\ .. • ğryor. 
~ 0

"- On -.l='--nlı ı~•.ft-•- den hariciye ve ~iit -::"" Yeuuw eu>.apu, meı • Hacı böyle kazanrlı bir adam; Üs • 
Cli 1'--.._un. -1-1 : şimdi dahiliye na-

' uran ay- anıyor: tel& haccülharemin ·, daha üstelik pin -~ • C;:_· 1· zırı olan Sir Con ~ I,.~ ıu çıtnğı .•• Ağzımda Üç pon V'O tirit de değil; nurani simalı, vü-
J· ~ var, salhnan iki di§İnl de d d' Simon, Ya.!Jmm 
·ıı '""IQ cutça a mç... hayli ilerlemiş ve \,.~ti< ~ sofrasında, mezelerden ( Ar,...a.sı var) tecrübesinin art • 'Q\dıt. en fiyakamı bozuyor; fındrk 

t. ~ ce...;.. . kı ıımnnmmn-ııııoı•ıo111111111ı""mıonnıımnmmmnımmııınımınnmıınmnnıııomn mı§ olmasına. ragy. ı... . ., • ... mevız ranuyonım.. 

l"'l )'~ ertesi rrün, nrkada§ı Bclla • /)J !'! /! ıe• men ekseriya an-
">~. -.cq,zı>la, Fntihte!<i kahveye dam • I ıURı nesinden nasihat 

l li~ .. . - --- dinler ve teşvik 
~~~'"'... ~a. yıne ltcrpctene S3.nlıp, Halil Nihad'ın şiirleri beklerdi. 
~~ l~· ~~. iki da:cv.acrğm içinC:e • Vazifesinin ağır-
~ ~~üç dö:-t köKünü, saı. ve evı lığı ve zamanının 'it 1 dışini, yağöan lal çeker Şair Halil Nihat, bir ev yaptırmt§- " darlığına rağmen 
l () ~ i\l"lıkJa çekiyor. tı; inşa.at bittikten sonra dostlarını Corı. Sim.mı ve onu ziyaret etmeği 
~~t ~ lstanbulun en belli başlı çağırıp bir ziya/ et verdi. Bu toplantı- annesi asla unutmazdı. '°: ~hu, hacı berberin tepesin- da bulunan Siilcı.rma.n Nazif, binayı Fakat şimdi bu çok itimat ettiği 
'~ gördü:T .. -tcn sorı.ra Haltı Ni1ıada döne- istinat noktası yıkılmıştır. 

'tt.' '- ~etcığım, ~u 
1 

köpek dişini.. ro7;: Sir Con Simonun annesi bundan 
' ~ten macunu, §U iki azı- - işte, azizim, dedi senin en güzel Uç gün evvel 91 yaşında olduğu halde 

beytin budur! öldü. 

............... ~az:ş:::.-0 ,._,, .,.-

Çetinkaya Çeşmesi 
Yamaçlarda, stepin yanık, çat -

lak dudakları arasında tünemiş bu • 
harcıklar, yüksük, yüksük taşına, 

taşma biriktirilmiş su kırıntıları ni -
hayet 25 metrelik bir beton seddin 

üstünden köpüklü, şarıltılı, heybet
li, coşkun bir şelale halinde stepe 

doğru hoplayarak koşmaya başladı. 

Çubuk barajı şehre ve tarlalara 
çok uzun sürmüş bir hasretin sonu 

olarak kavu~tu. 

3 Son te§rin asırlardır, step, step 

olalı hasretini çektikleri suya kavuş
manın bayramıdır. 

Bu bayram yalnız dudakları in • 

ce, tatlı, serin ve yumuşak temasile 

ıslatan suya el sokmanın, ıslaklığa 
kavuşmanın ha?.zmı anlatmaz. Bu 

bayram step ortasında taşı, kayayı, 

toprağı coşkun bir şelale haline ko -
yan enerjinin bayramıdır. 

Baraj çetin kayadan açılmış bir 

çe§medir. Bu Çe§menin membaı sa
dece enerji, sadece zeka, sadece tek
niktir. 

ÇetinkaY.a seşmesi akıp giden, 

Sadri Ertem 

yatağını yapmış suların ağzına mus-
' luk takmaktan ibaret olan basit bir 

hayır mÜC'sscsesi değildir. Kayayı sı
kan ve onu su haline koyan enerji. 
nin mucizesidir. 

• * • 
Yanımda konuşuyorlardı: 

.. _ Bu yirmi be§ metrelik beton 

duvar yıkılsa ne olur? 

"- Bütün Ankara su altında ka
Jır stepte tufan olur 1 

Senede yirmi, otuz santim yağ • 

mur gördüğü zaman kendini bahti • 

yar sayan bu toprakların üstünde 
geçen bu muhavere, uçan filler, ko
nuşan yılanlar, düşünen kediler k • 
dar tuhaf sayılabilirdi. Bu söz beton 

duvan hnzfetti6riniz zaman dünya • 
nm en yalan sözü olur ... 

• • • 
Emperyalizme ilk kurşunu sıkan 

el Çetinkayanm eli idi. 
Emperyalist sermaye ile en mÜf" 

kül kavgaya giren Çetinkaya idi. 

Step, suyu da onun acuvundan 

içti~ 





liepaine 53 lira kıymet biçilen itfaiye müdürlüiü bİDall lrarpsmdaki 
bulanan (1 ve 2 metre boyunda 142 adet ottap, 3 1/2 metre bo • 
12 adet köte demir direk, 12 adet muhtelif demir parçalan, 1 adet 
tir demir kapı, 1 adet tem kanat demir kepenk, 3 adet demir 

2 adet beli tap, 2 adet kuyu bileziktatı 1200 adet çürük 
'te direk parçalan) aatdmak üzere açık artbrmaya konulmut ile de 
8-le gününde isteklisi buhmmadıjmdan pazarhp çevrilmiıtir. Şart
. levamn müdürlüfüncle göriilebiJir. latekliler 4 liralık ilk teminat 

veya mektubile beraber 24-11-936 sah günü Aat 14 ele da
....,a..:·!·-ende bulunmabdrrlar. (8.) (2780) 

ltaraapç müeuewi itçilerine Japbniacü olan 208 iane metin ln
'sdr elmı1tme gününde iateklili balanm~ pawflla çeyrilmif

önlüklerin hepsine 412 lira bedel tahmin ohmmuftur. Şartnamesi 
müdürlüğünde görülebilir. Is tekliler 2490 N. h kanunda yazılı ve

~e 30 lira 90 kunıtluk ilk teminat makhm veya mektubile beraber 
11-936 sah günü aaat 14 de daimi encümmde buhmmabchrlar. 

(2776) 

anbulda Oalatada rıhtım Dzerlnde yapı
lacak yolcu salonu projesine alt 

açılan mOsahaka 
liman işletme idaresinden: 

Caıata Rıhtmımda Merkez ve Çinili Rıhtım hanları anund.ki icla
llİt yıkılacak olan Panonma, Orta, Maritim banlannm mebni bu. 

ana üzerine yeniden İDf& ettirilecek yolcu Salonu projeai için 
l'e Ecnebi mimar ve inpat mühendisleri araamc:la bir müsabaka a • . 
Müsabaka 6. Şubat. 1937 tarihinde hitam bulacaktır. 
Projeler bir jüri heyeti tarafmc:lan bıceleİlerek birinciye (2500), 
e (1000) ve beğenilen clier iki projeye (900) zer lira müklfat 

· . Taliplerin proje müsabakaama ait izalmameyi Galatada Fer· 
,_..,.. __ ..... Haydar Hanmda Fen servisi tefliiimize müracaatla ahmılan 

ilin olunur. ( 2754) 

~ inhisarlar lstanbul Başmüdür
ğünden: 
lfWmıü böncitqrin 936 eonunda laitecek alm isld •bc:dıiı tezke • 
• yenileme muamelesi Beyoilu mmtpkpW.,_.M aatıalar için 936 

· on betinden yirmi ikisine, letanfml n .... mmtakalardaki 
için de aynı aym yirmi ilminden otnmma hdar ,...lacalmr. 

936 Birincikanunun birinci pnGne bdu tedıerelerini yenilemeye
• •tanlar hakkında kanuni icaplar tatbik edilec:ıeğinden muayyen 

aatıc+rm konl\lralia(I. etki teıkereJeri va birer fotoiraflarile 
ederek yeni tezkerelerini alnialan ilan olunur. (2562) 

Jandarma genel komutanlığı An
~ta satınalma komisyonundanı 
-.... 3900 &ra talnnin edilen, setit ve her setitten Mn•calc mikdar 

lcoan.,mdm ahmcak prtnamede Judı bulunan Jirmi altı çefit 
"aa 17-11--838 ..ı. pü aat 14 ele aÇlk eWltme aaulile atma· 

• Elaillmeelne Pmelc iltiyenlerin bel& ailn ve Aatte 292 lira SO 
"---il!' teminat wmkhm v.,a banka mektubu ile kami.,.onamma 
... -....... (1581) (2810) 

Jandarma genel komutanlığı An
~a sabnalma komisyonundanı 

laneaine elli kurut Ja,met biPlea iki bin Ud ~ otu Tifek 
14 - ı 1 - 1938 cumartesi aünü aat oacla açık .ailtme ile 

'1aııacaırur. Şartnamesi komiqoadaa paramr Yerilecek olan bu 
~.~"e gireceklerin 8383. lauutluk iJk teminat maJcbu Yey& Ban. 
~Plarile belli IÜD ve IUlte Komia,_. bqnrmalan.' 

Göz Hekimi 
Ot. Şükrü Ertan 

( a N1ll'UOllDaDiJı cacl. No. ar 
~laıoııu Bcsanal pnmdal 

r....._ nsee 

~ ~ m•haJJealnde Sadi Oll-
~~ 22/l Ayılı evde otu

)[ oflu llefik ve Tevfik oflu 
lltı ... •e 'l'e.ttt kızı Aliyeye ayni ev
._-;;: da1J1an Huldalnin kUçUk. 

l'tlfde VU8Ullerine kadar bll
t"°'uru veeayetlerlnl ifa etmek 

--"-. 1l.9as tarihinden itibaren va
edildtft tlln olunur. 

(1132) (2111) 

Yeni çıkb 
Kmtar 8eri11 

No.2.1 

• 

Andn lloraft 
HA YDA.Jt JttlrAT 

iklimler 
IWaci T• 

fıtanbul - 1938 

Fiyah 100 Kunııtur 

VillT~-blaDIN& 

Denizyolları 
1,LETMl!Si 

Acentclerlı Karüly - bprilbq1 
Tel. 42362. Sirkeci MG1ılrdar Zade 

-- Han telefon: 22740 --· 

Trabzon Postaları 
Pazar 16 da, Salı, çarıamba, 

cuma 12 de 

/%mir Sar' at Postası 
Cumartea; 15 de 

Mersin Postaları 
Sah, Perıembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın ·- Cumartesi, 

Çarp.mba 18 de. 
lzmit - Pazar, Salı, Per 

tembe 9.30 ela. 

Mudanya - Pazar, Sah, Peı,em 
be, Cuma 8.30 da. 

Bandırma - Pazartesi • Salı , 
Çarıamba , Per-

ıembe. Cıunarteli, 

20 de 

Karabiıa - Salı, Cuma 19 d 

Ayvalık - Sah, Cuma 19 
ela, Sah posta • 

ıı gidit ve dö

nüıte Lipıeki ve 

lmroza da ur 
rar. 

TRABZON •e MERSiN poıta
lanna k~lkıt ,Unleri yük alın 

maz. (2746) 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 100,000 metre tek ve 40,000 metre çift nakilli sabra kab 

loıu açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Me:ddir miktar kabloların muhammen bedeli 1,000 'M 

muvakkat teminab da 375 liradır . 
3 - Ekailtme 20--11-936 tarihinde ve saat ıs ele A.nkarada 

Posta T. T. umumi müdürlüğünde toplanacak alım •bm komiaycr 
nunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarnu idaremiz Yemeeine pbrarak .,. 
alacaktan makbuz veya kanunen muteber teminat mektubuma •• 
prtnamede yazılı belgelerle beraber meak6r tarihe müaadif cuma 
pnü saat on bete kadar mezk6r komit1ona müracaat edecekler 
dir. 

5 - Şartnameler Anbrada Lenzım müdürlOlünden ft lr 
tanbulda Levuım Ayniyat muavinliiinden paruız olarak nrilecell-
tir. (1193) (1829) 

~~~aıiyeı,'üncilHukukJlaA- lstanbul Sinci icra memurluğundanı 
Hatice Vedia vekili tarafından HGleJin FJa.n, llfJlmt Ali, Hac:liye İncinin tuamafunda ohap &liı. 

mtıveJrJdUnln 14.6.934 tarihli noter niyet ........ Wdud clllırecle ipotekli olan ft pua;ra pmhniue la• 
lleUdiyle alacağı olup 19917 liranm rar nrillp ............ (1347) lira kıymet talalr olunan Boiuiçiucle Ye· 
Abidin Pqa ve Rasih Dino varisle- niköyde Molla Çelebi mahalleeinde k&ybqı cac:ldeainde etki 308')'elli -
rinden tahsil isteğiyle 936/ 525 numa- 311 No. ile mürakbm bir tarafı Hüaeyinap hanesi bir tarafı Hare.aa. 
ra lle açılan davanm, dava arzuhali 
ile davetiyesi mUddealeyhlerden olup iur Sait ft Mehmet Kalfa hanelİ ft t.hçeli ve buan Ahmet, EmW..ein 
lltllde Harman aokak Papadalyan a. diikWm UIUI taraf.,ni ,,,1 ile mahduttur. Gaıriwenbl J&D JW .. 
partmı.anmm 5 numarasında oturan dükld •• 309 No. la d«•kldnm wini çimento k•••..., ....... ....& .. 
Ktleddet ile Şişlide Hacı Mansur sokak kindır. 31 l No. la ~da bir odam bulunan dOlclrlnclsr. Cepluıll mla ._ 
Ancelika apartmıanmda oturan Abi- f8P J&th bo;radır. Yukarda na& ,..zı1ı pyri menkul epk arlbiuaJ&..,.. 
din ve yine mahalli mezk\lrda oturan zedilm. tir 
Ali'ye tebliğ için gönderilmiş ise de ~- --:...a:... Arttırma- :.a:-L edecek m" ... -91-:- la.lillll 
mumaileyhlerin mezkar adresleri terk AnUnDa ~· ·ı- ...-- ..,.--... • 

ile Atlnaya gittikleri ve Atlnadaki ad- muhamm...,,in cro 7,5 nilbetinde peJ akçeli veya milt bir bnbum il " 
reelerl meçhul oldufu gibi wnını av- minat melctubımu hunil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tamlfllf, 
detlerl de 'meçhul oldufundan bahisle ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma prtname1i 17-11--838 tarl • 
teblli edilmeden geri geldiği mUbaşiri- hine miiladif Sah lf(inU Dairede mahalli mahlmuna talik edilecektir. Bl • 
Din meoruhatmd&n anlaoılııut ve rinci arttnmuı 1~12-838 tarihine milıa&lf perıembe günü cım.m.. • 
mahkemece de adlan yasılı mtlddeia. 
leyhlere ll1nen tebllpt yapılmasına de saat 14 ten 18 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, lu) .... 
ve kendl1erlne bir ay mUhlet verilme- ti mnmmmenenin cro 75 ini bulduju takdirde üatte baalabr. Akli ... 
sine ve muhakemenin 28.12.936 pa- dirde eon arttmnanm taahhüdü baki bhnak liW'8 artlllw OD bet ... 
artee1snnu1&1.t 1' de bıralatmasma daha temdit edilerek 25-12-936 tarihine müudif Cuma günü Aat 14 
karar verildifinden yukarda adlan ten 18 ya kadar dairede yapılacak ikinci artbiwa neticetinde m çok aı6 
yuıb mtlddelaleyhler illn tarihinden ranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve lflia lcanun1D1un 128 
itibaren bir ay .r.arfmda mahkemeye ala 
mtıracaatla dava arsuhall ve daveti- ma madesine tevfikan baklan tapu aicillerile sabit olmıyan ipotekli • 
'8Yi tebellUf etmelerine ve dava ba- caklılarla diier alalmclannm ve irtifak hakkı ..ıüplerinin bu heJcleıms ft 

stt usultl muhakemeye ta.bi olduğun- hususile faiz. ve masarife dair olan iddialarmı ilin tarihinden itibarm 20 
dan ibraz ve 1rae edecekleri deliilin gün zarfmcla evrakı müabitelerile birlikte dairemize bil&lrmeleri Mendır. 
murafaa eenasmda derhal iraesi mec- Aksi takdirde baklan tapu aicillerile sabit olnuyanlar sabf bedelinin JllllY -.. 
bmt oldufundan yevmi mezktirda de- 'Hmumdan L-.: .. lcalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve ~ 
lllerile birlikte mahkemede hazır Ull9 ..... ~ &_____. 
bulunmadıklan veya bir vekil gön- ibaret olan Belediye rüaumu ve Vakıf icue.i bedeli müayeciedm -
dermedtklerl takdirde gıyap kararı olunur ve 20 senelik vakıf icareai tavizi ele müıteriye aittir. Daha n+, 
tebltf edllmekaizin flY'-Plarmda ka. maJiimat almak iatiyenlerin 935/ 839 numaralı dosyada mevcut nnk" 
rar verileblleoefi ve bu bapta.ki dava mahaDen haciz 

0

ve takdiri kıymet raporunu sörüP anlayacaklan ilin ola• 
arzuhali ile davetiye mahkeme duva- nur. (2767) 
rma uılmıt olılufu illn olunur. ------------

____ c_v._N_o. _190_18_> _Posta T. 1~. Levazım Müdürlüğünden 
8 '1Y"I* Birinci BvlA Hukuk Mah- 1 _ idare ihtiyacı idn alınacak ( 148900) adet çelik aıkı h~lkuı 
~: T 

Sabri Manyut oflunun Beyoğlun. açılı:: eksiltmeye konulmUJtur. 
da Yofurtçu Faik 10kaimda 15 nu- 2 _ Muhıımmen bedel (2233) ve muvakkat teminat (178) ft. 
maralı hanede Andromahi aleyhine 
a.çbfl 42,lS lira alaca#mm tahsili da- radır . 
vumm cari durupıaamda müddeia. 3 - Eksiltme l 1 Birinciki.nun 93G tarihinde Ankarada Potta T. 
leyh Alldromahinln ikametgahı meçhul T. Umumi Müdürlüğü~de Toplanacak Alım Sabm Komisyonunda ya-ı 
oldufu mübaşir tarafından celpnaıne-
stne verilen mefl"U}ıattan anlaşılmış pılacaktır • 
ve mahkemece yirmi gUn müddetle 4 - lıtekliler teminatlarını idaremiz veznesine tealim Ye alacak. 
tebli.ptm illnen yapılmasına karar ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarım ve 2480 
verllmit oldufundaıı mahkeme günü saydı kanunda yazılı belgelerle beraber mezkOr tarihe müaadif cıa..
olan 28.11.936 saat 14 de mahkeme- günü aözü geçen saate kadar 0 komisyona müracaat edeceklerdir. 

ye gelmekliğiniz veyahut bir vekil gön Nümuneler Anlıarada Levazım Müdürlüfünden lstanbulda ~ 
dermekliğiniz tebliğat makamına kaim 
olmak tızere ilan olunur. zım Ayniyat Şubesinden parasız verilir. .(1525) (2$12) 

.ev. No. 19026) 
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ABONE ŞARTI:ARI YAZI VE YONETIM YERi: 

,....,•nUm!Zde 1ao ao ıaa ııo 

Tal>encl 1V1ere U'50 120 .00 UIO 

Pmta ~ ı 180 800 000 180 
strml19D yerlere( 

Wanbul. ....... CeddMI, ( y A.&l'I yurdU) 

1 idare: 24.STe 
Telefon )Yam lfl•rt: nua 

Telgrat a4nm: &UBUN latanbul 

TOr1dyen1D ber posta merkez1Dde KOBU!l'a abcıM JUllır. 
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_ KURUN--, Dişlerinizin kıymetini blltnlz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
Guetemlze gönderilen yazılar, gazete- 1 

ye girmek lçiD lae, zarfmm k.lSşesiııe ( &'•· 
zete t kellmesl yazılmalıdır. 

Çünkü her mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını öldürecek kıymetli 
maddeyi haiz· yalnız: 

Karoılık ıatıyeo olnırlar, mektupıanna 

ıo kuruşluk pul koym&IıdITlar. I 
Buılmıyan yazılan geri gOodermekten, I 

ıayaıetaız yollanmıı mektuplarm içine 
konulan paralam> kaybolnULnDdaD, UA.ıı 

olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • 
ıllk, tıato.ne eoru eorgu alma&. 

PPF4P•~,.·~-·~ 1 ~ ''~ 1 ~ ~ 1 1 ~ 1 
Günü geçmif •ayılar 5 kuT'a§tur 

A.~'.!11 dcğtşt1ren aboneler 2~ ınıruı 

öderler. 

Gazetemizde çıkan ,.marta ...tmlertn 1 
~~~,,,~,,~~~ 

Diş macunudur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur. ber hakkı ult kendisi lçbuUr. · 

--Pipo Meraklllarına Müjde - ... 
1
f1 -----• ADEMı• ı•KTı•DAR ---.-rı Dünyanın her tarafında rağbet gören .-ı _ 

S A ·ND R 
OLDENKOTT PiPOLARI 

En mil§külpesent müşterilerini memnun edecek derecede çeşidi mev
cuttur. Bir tecrübe kilidir. 

1stanbal, Sultanhamam Kebapçı Karıumda 

Pi PO P ZA 1 
-- Aııadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. __ ,, 

• 

~\'lı{{{N 
2.ve~~pnmelik ambataıtarda 

"f, -

buluaul) 

Ambalaj ve komprimererinl 

üze11~hal~ıi';f r11 timsaıi1 ! 
"'Y . ........ l ---.,;_,,_---~, .... ~ 

olanffi markasım·arayınız. ,, ıt darrra,r ,..._,.. ... 

EO 
------REKLAMLARI 

Ucuz ve taksltle 

ECiP E ES 
Galata: Sesli Han 

enizyolları işletmesi müdürlüğünden: 
idaremizce bundan evvel gümrüklü ve gümrüksüz diye iki büyük 

p halinde sabJa çıkanlnuı iken bedeli layıla bulwımadığmdan dolayı 
tılmamq olan hurda eıya, yine gümrüklü ve gümrüksüz diye aynlmıt 

larak, fakat cins cins ve küçük guruplar halinde yeniden ve pazarbkla sa
çdmnhıııftır. 

Sabt 16, 17, 18 İkinci te9rin 1936 günleri saat on üçten on yedi bu
kadar idaremiz levazım tubesin de yapılacaktır. istekliler ıeraiti öğ -

'1mlDek için her gün levazmı tefliğİne müracaat ebnelidirler. (2666). 

. 
ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K A R Ş 1 

MOBiN 
'--• Tabletleri --- Her eczanede arayınız ____ _, 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaas1 Ne§riyat Direktörü: Refik A. Sevengil 



/9 .... 'J6 ~ODELI GVZELLER 

Tunus güzeli 
Ethel Azzopardi 

Yunan güzeli 
Nella Sılcıarı 
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Rus güzeli 
•iane Gııe<leonof f 

.ıseıçıKa güzeiı 

Laeıra Tor'f a 

# 

Norveç güzeli 
Aslaug Sim.ensen 
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İsveç güzeli 
Birgit E;ıgquist 

lrlanda güzeli 
Dany O'JJ!oorc 

İngiltere gtlreli 
Laurence Atloiu 
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Macar güzeli 
M aria de N agy 
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İspanya güzeli 
Antonif a Arqtt88 

Kafkasya güzeli 
Tatiana Ouchako/f 
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KURUN İLAVESİ • • 
Şehit Eribe !için ,bfı lıa/UJ. 

yapılan Uıti/olde arl:adaflan • 

Cumartesi 7 ilk Teşrıin 1936 
rulacak bir meseledir. 

Sadri Ertem Yarım Ayın 
~n sayısındaki bir makalesi. 
Dİ şairlerbnizin ideolijilerin 
deki profillerin tayinine ha;. 
retmiş. Tanzimattan evnl, 
3'anzimatta ve sonraki edeb!. 
yatı araştıran yazı sonunda 
,,c;yle bitiyor ki, bu ·makale. 
. ilin neticesi ve aynı zamanda 
özü olduğu .için yalnız onu 
almakla iktifa ediyoruz: 

- Küçük burjuvanın şiir. 

~eki terakkisi Türkçülük adı 
ile anılabllir.. Orhan Seyfi, 
Faru'k Nafiz küçük burjuva. 
nın şiirini yazdı. Orhnn Sey. 
1i küçük burju,·anın kalbini 
~y'ledJ; ontın derdini, ta has. 
8Urünü yltzdı, Küçiik burju. 
nnın ümitsiz ve .hasta tiple. 
lini ıdile getiren Necip Puı . 
iır. Her Cins şiir kendi Ate. 
minde yaşıyor. Fakat bunla. 
l'Jn şehirlerde ve o şehirlerin 
:mahdut sahasında yaşadıi;"lnı 

ilÖylcmek liızımdır. 
Köy., tarla. hali boş. 
Bu sınıf, şairini h!ilrl ha. 

lamadı. Son senelerde yeni 
ideal ve yepyeni teknikle ge. 
len Nazım Hikmet. yeni ,.e 
ltekilcrde.n 'başka bir ideoloji 
:ile söz söylüyor. O., iş .sımfı. 
nın icleolojisini ifade ediyor. 
835 satır, Jokond ile Sıyau, 

:Varan üç Hsnn, fikir. dün . 
yayı görüş ,.e teknik itibarile 
lbUrkülerdcn pek fnrklıdır. 

Iı,te bizdeki sairlerirt idı-. 
ol ojit erinin profitlf'ri. 

()LÇULER Y ANUŞ 
Vahdet Gültekin, bu 'har. 

taki Uyanış ımecmuasında t. 

\ı. 2 KURUN'un fllvesl 

debiyat alemindeki ölçiilerhı 

)'an1ışlığından şikayet edi. 

yor. Daha doğrusu edebiyat 

ileminde değil, Dabıüli pl. 
yasasındaki ölçülerin yanlı~ 
lığından: 

- "Yanlış ölçülerden birı, 

bir yazının cinsine göre ·d~. 

ğil, azlığına çokluğuna göre 
satılmasıdır.,. 

Yazının diğer bir taraf•n. 

da gazetelerdeki tercüme hl. 

kayelerin m:ıhiyetine temas 
edilmiştir: 

- Bu tercüme hikayelerhı 
bir sebebi de şudur: 

Yabancı bir milletin hikrı.. 

ycsi "her halde bizimkilerden 
iyidir, fikri.,, 

Du, üstünde hakikaten du. 

REŞAT NURININ BiR 
FiKRi 

Roman okuyucusu niçi'l 
gittikçe azalıyor?. 

Bu sual bir .iki gün e\-vel 
bir sabah gautesinde roman. 
cı Reşat Nuriye sorulda. 
Verdiği cevap: 

- "Şimdiki hayat daha 
aktiftir. Meseli sinemada 
ı.e.ngin bir takım facialan .ko. 
layra seyreden gencin 'bir ro. 
mandan alacağı siJik ve sönitk 
ha)-al unsurlarile kafasının 

içinde bir dram tertip edip 
seyretmesine ihtiyaç kaJmı. 

yor:;, 

HÜSEYiN CAHIT 
Hlist}in Cahit tanıdıkları. 

ına ait olmak üzere ne§rettiğl 
bir srra makaleyi geçen c;ayı. 

- Bu yaz adadan ·çok güzel hatır:ıl~rla ayrıldım. 

- N~ gibi? 

- Yiizlik gibi •. Bilezik gibi.. :Saatgibi r,. 

da bitirmişti. Bu sayıda Er .. 
cüment Ekrem aynı menmı 
istihlıif ediyor, n ilk yazısı,. 
na da Hüseyin Cahitten baş,. 
lıyor: 

- O sene, Büyükadada 
yazlığa gitmittik. Bir akşam 
lstanbulda.n babamla birlik• 
te diinilyorken, vapurun gü4 

nrtesbade genç bir adam b!,. 
%e selim verdi; siması insnn,. 
da sempati uyandırıyordu. 

'Temiz, pak kıyafetli, o zama~ 
ınn modasına göre uçlar.ı YU-: 

karıya dofr11 kıvrlk, uzunca 
brtıklan, fakat bilhassa göz~ 
)eri nazan dikkatimi celbetti, 
O göilerde bakarken okşıyan, 
muhatabından . da aynı nü\'a4 
zişi bekliyen ve dlliyen ta tir 
bir safiyet vardı.,, 

KAPISINI KAPAYAN 
UNIVERSITE 

&Ski Darülfünun profesör. 
)erinden terbiyeci İsmail Ha~~ 
la naşifi efkarı olan Yeni A4 
dam haftalık mecmuRSinda 
bu bahse temas ederek şörle 
yazıyor: 

- Bazı fikirler \•ardır; on,. 
ların fiil o1ması için değil, 

yalnız anlaşılabilmesi ,f~in 

yı11ar az ,gelir. Bu fikirler. 

den biri de şiirdir: ly,i bir 

ilk öğretmen yetiştirmek i~in 

fyl bir Universiteye öğrenici 

·vermek gerektir. işte bu sö. 

2U söylediğimiz ıaman kimi 

güler, kimi ·doğrudur, <le.r4 
Fakat hepsi birdir; çünkU 
hepsi harekete geçmemf.;tir. 
bir ı:ıf'yl !nlamak ne ona innn4 
. mak bir şey değildiı Anlı. 

yan adam ynlnız düşün\ir; 

takat inanan darmu ifler. 

" 
-..,__ 
·~ e=·----

.. ~ - --= ~- ~ ,,_.., • .,..........._...........__., ,_, ~ ,,_,, ~ ,_, ,,-, ------
NORMA 

SHEARER 
artık lilm 

çevirmlyecek 
Amerikanın bü· 

yük sinemacISı say;. 
lan ln·ing Thalber. 
gin ölümli, karıf'ı 

Norma Shearerin 
hayatında büyük bir 
f claket teşkil et
miştir. 

Normamn gerek 
sanat hayatında, ge
rek aşk hayatında 

rolü olan Jrving, öl
dükten sonra güzel 
İngiliz artistinin bü 
tün saadt>ti yıkıl

mıştrr. 

Kocasına çok bağ
lı olan n onu çok 
seven Norma Shea
rer şimdi sinema 
hnya{ından çekilme 
meğe karar ,·ermi' 
bulunuyor. 

Hu kararını anla. 
tırkcn Norma şöyl'! 
demektedir: 

"Bu ev kocamla 
,.e çocuklarımla be
raber geçirdiğim 

mesut günlerin yu
\'asıdır. Kocamdan 
hatıra kalan bu ev
le çoculdartmdır. 1) 

nun için, burası yi
ne saadet yu,•ası 

olarak kalacaktır: 

P.en \'e çocukla· 
rım burada lrvi'l· 
gin hatırasını dai. 
ma yaşat.ırak ha. 
ynt süreceğiz. 

'Sinemaya da ay
nı düşünce ile ''eda 
ediyorum: Y .. nı. 

maceralara, değişik hayab artık ih~iyaç duymuyOTum. 
Dalma bu hayatta kalmak istiyorum.,, 

Hürriyete Doğru 
Po ·onlJa ıstıklô.lini gösteren qen.i 

bir fum daha, çevrıiıyor 

Polonyanın 1794 de inki. 
rnn tarihi ile alakadar olmak 
üzere Varşovada Alman film 
şirketlerinden Ufa bir fif m 
çe,·irmektedir. 

lki sene meşhur Polonya 
hürriyet kahramanlarından 

Kosciuszkonun idaresi altır. 
da cereyan eden bu kıyam 

gerçi Ruslara karşı idi. Fakat 
iki sene deYahıdan sonra Po. 
lonya 1796 da Uusya, A vus. 
turyn Ye Prusya arasında tak 
sim dilerek yer yüzündl•n 
bir asırdan fazla bir zaman 
kaybolmuştu. 

Tam otuz dört sene sonra, 
yani 1830 da 'Polonya daha 
yaşıyorl,. marşile haşhyan 

ikinci bir kıyamda Polonyl'). 
biraz hak Ye hiirriyet kn7.nna. 
rak bir kraJlık gibi büyük 
de,·letler tarafından tanın 

mıştı. Fakat Polonyalılara 

bir kral olarak bir Polonyalı 
değil Rus \'eliahti Konstantiıı 
hükiimdar olarak gönderil. 
mişti. 

Bu a<lamı istemiycn Polon. 
yalılar işte 1830 da Polonya. 
nın istikltıli için tekrar bir 
kıyam yaptılar. l\laksatlnrı 

Polonya asilzadı>lerinden A. 
d3m Czartoryszk'i Polonya. 
nm tahtına getirmekti. Uu. 
na da e\'\'eltl muvafrak oldu. 
lar n bu büyük ·nıtanpcn·er 
Polonya taburlarınıa başına 

geçerek Çarlık Rusyasmı bir 
hezimetten diğer hezimete 
soktu. Lakin bu muzafferi • 
yelleri de\'am edemedi ve l'o. 
Ionyalrlar ıs:n mayısında Os. 
trolenka muırnı·cbesincle tama. 
mile mağlup oldular ve Adam 
Czartoryszk l<'ransaya 'firar. 
ederek 98 ynşındn Pariste e. 
celile öJdü. 

Ufa tarafından şimdi çe\•. 
rilmekte olan film böyle bir 
mevzuu canlandırmaktadır,. 

Paydos! 
Amerikan sincmacrlanmn 

şikayet ettıkleri bir şey vardı: 
Stüdyolarda, çalışma saati bi • 
ter bitmez, artistler filmi ya· -
nda bmıkarak, hemen d şan 
fırlarlardı. 

Bu suretle yarım k:ılan film
lere ertesi gün tekrar bö'§lan -
dığı zaman ayni Gahneyi · elde 
etmek imkfim pek güçleşiyor • 
du: Ekşeriya artistler bir gün 
evvel ayni sahnedeki hallerini 
alamıyorlar, ışık tertibatı, film 
makinesi ve dekorlar değiştin· 
liyor, tekrar ve aynen kurulma· 
lan müşkül oluyordu. 

Sinemacılar şimdi bunun ko.; 
layını buldular: 

Artık paydos! t;aldığı za . 
man hemen çıkıp gitmek yok. 
Artistler sahne bitinceye lta -
dar kalacaklar. 



adınıaı· 

için fay dalı 
• I 

Beden hareketleri 
KadınJarın \'Ücut güzellik. 

Jerinl muhafaza etmeleri için 
bir çok vücut hareketleri ta\·. 
siye olunur. Bunlar, ellerin, 
kolların, bacakların \'e \'Ü. 

cudun muhtelif şekilde hare. 
kete getirilmesinden ibaret. 
tir. Bu hareketlerin fayda'\ı 
oldutu ink:lr edilemez. 1''akat 
bunları yapmak için bir kadı. 
nın iter gün en aşağı on beş 
dakikasını harcaması lazım. 
dır. 

lltr kadının bu on beş da. 
kikayı da kolayca bulacağını 
farzetsek ortada gene bu 
hareketlerin kolayca tatblk 
olun•asrnn mani olan bir şey 
vardır: 

Da hareketleri ynpma.-ır 
için, bir kadının o harekt•t !e. 
ri yapmağa niyet etmt>si, yn. 
ni onları yapmağı düşünmesi 
lazımdır. Halbuki bir çok 
kadı•lar, vücut güzellikltri. 
ni m•hafaza için beden hare. 
ketleri yapmağr düşünmezler. 

Bana mukabil kadınların 
her gün iş görürken yaptık. 
]arı bir çok hareketler nrdı r. 
Her «ün muntazaman on beş 
yirmi dakika beden hareketle. 
ri yapan bir kadın bile, gün. 
'de bwnun bir iki misli diğt>r 
hareketleri yapar. 

EY içinde yapılan bir tok 
işlerde kadının \'Ücudunu i~. 
leten bu hareketJe.t muntaza. 
man yapılan beden hareket. 
]erinden çok daha (azla ehem 
miyetlfdir ,.e tesiri daha ba. 
rlzdir. 

Ortalık toplarken, eşya. 
Jarın yerlerini değiştfrirkt-n, 
oldukça ağır hir şey kaldırır. 
ken, Yeya ütU ütUlerken, mut. 
bakta çalışırken alınacak öy. 
le vaziyetler ,·ardır ki, fena 
bir ~kilde yapılırsa kadının 
vücut gUzelllğlnf bozar. Bu 
hareketlerde alınacak sıhhf 

güzelliı.!in inkişafına da yar. 
dımı olur. 

Burada size e\' içinde yn. 
pacağınız işlerde dikkat edi. 
lecek bazı noktaları göstere. 
ceğiz: 

ISKf:MJ~E TAŞIRKJ.4'N 

Eveli, hiç bir ağır şeyi 

kal~nızın üze.rine dayıyaraJc 

kaldırmayın. Mesela, bir yer. 
den bir yere iki sandalya gö. 
tllrecekslniz. llk han-ket bun. 
lardan birini sağ elinize alıp 
kalçanıza dayamak, diğerin! 

de sol elinizle tutup yerdt-n 
kaldırmak olacaktır. 

Du hareket sıhhi değildir, 
~ünkü: 

1) Vücudunuz sol tarnfa 
eğilecektir. 

2) Sağ koltuğunuıa ahp 
kale.anıza dayadığınız sanda:. 
ya vücudunuzu acıtacaktır. 

3) Boynunuz gerilecek ve 
damarınızın ağrıdığını duya. 
caksınız. 

4) Yüriirken topallaya 
caksınız.. 

Ehemmiyetsiz sandığınız 

·bu hareketin bakın ne kadın· 
fena neticeleri \•armış. 

Şimdi gelelim bu \'aziyetfo 
almanız lazım gelen sıhhi ha. 
rekete: 

linize aldığımı sandalyayı iki 

elinizle \'e vücudunuza daya. 

madan ·Önünüzde tutacakl"ınıı.. 

Uu suretle \'Ücudunuz dik du. 

.ı-acak \'e .hiç yorulmadan san. 

dalya), istediğiniz yel'e gii. 

türebilecek~iniz. 

uru UTU Ll-:IlKf:N 

Utü ütülerken de alacağı. 

nız \·aıiyete çok dikkat etme. 

!isiniz. 

Bunda en fena nziyet mit. 
~anın yüksek olmasıdır. 'l\la. 

sa )iiksek olursa bakın ue ft:. 

na neticeler alınır: 

l) Kolunuz iki büklüm iş. 

lediği için yorulur. 

2) Kolunuzu hükmeğe nu.•c 

bur olduğunuz için, \"Ücud J. 

nu7.u da bükmeğc mecbur :•. 

lursunuz. BeJiniz ağrır. 

3) Vül"udunuzla beraber 

başınızı da eğmek mecburiye. 

tinde kalırsınız ve ~ahucak 

boynunuz ağrır. 

Halbuki, sıhhi ,.e iyi ha. 

reket şudur: 
Masanın yüksekliği diz kn. 

pağınızla kalçanızrn arasında 

olacak. O zaman kolunuz 
masanın üzerine kadar hiç 
bükülmede.n iner ve ütüyü ko. 
layca 

Bu vaziyette vücudunuzu 

da eğmek m~clıuriyetini du~. 
mazsınız. Başınız dik durur~ 

Bu suretle hem daha kolar, 

iitii ütülemiş olursunuz, hem 

de Yiicudunuzun fena bir şe. 

kil almasına meydan verme.. 

mlş olur~unuz. 

MUTBAKTA 
Mutbakta tel dolap aşafr. 

dadır. Ekmek Jazım. Nasıl 

eğiteceksiniz?. Alacağınız. ve. 

ya koyacağınız şe}i elinizle 

tutacağınız için, en·elA eli. 

nizi uzatmak :ihtiyacını duya1"4 

sınız. O zaman ne olacak?. 

Vücudunuz da eğilecek, ha. 

raklarınız kırılacak. 

Bu fena bir ,·aziyettir. Ge. 

rek mutbakta tel dolapta11 

bir Şt>Y alırken, gerek başka. 

bir yerde alçak yerden bir şer, 

alıp kaldır.ırken yapacağını• 

en iyi hareket şudur: 
Öne egilmeden bacakları. 

nızı kırar Ye parmaklarınızın 

ucuna basarak çöm'elirsiniZ4 

O 1..aman elini7.i ileri doğru 

u1..atmak alacağınız şeyi al. 

manıza klfl gellr. 

Bu suretle hem daha kolaY, 

hareket etmiş. hem de vUcu. 

da11um fena bir ,.adyet VM'. 

ın ,, oman 
birkaç soz -

}{alemlerinin ucunda bir 

damla ı·enk, gönüllerinde kU. 

tük bir ka:rnayış duyanların 

hemen hepsi, ''roman,, denilen 

kayaya başlar:nı vurmuşlar • 

.dır. 

){endi kendilerine: 

- ?tladcm ki ömür roman. 
Jarın en büyüğüdür, madem ki 

.önümüzde böyle açık bir ör. 

nek Yar; o halde ne duruyo. 

ruz? mz de yazalım. 

I>erler. Kağıt karalarlar, 

mürekkep harcarlar, yaprak. 

,Jar birbiıi nrdınca dolar; tü. 

kenen defterler üst üste dizi. 

JJr ve sonunda bakarsını1., ki 
' roman yerine bir şiir, hem de 

~arası çok bir şiir çıkar. Şiir 

'diyorum, ama şiir kırıntısı de. 

mek., gerçeğe daha uygun dü. 

'.şer. Çünkü bu gönül dalga. 

sı. sıska bir düşünüşle çev. 
relcnlp ortaya atılınca, çöl. 

'de bir yağmur damla.-ıına dö. 

ıtÜ\'eriyor. 

Hayat ve tabiatin büyük 

bir örnek olduğu su götürmu 

,bir gerçektir. 'J.eonar dö 

. Vinçi,, : 
- Kimden ders alacak.~ı. 

. nız? 

Diye sonranlara gülümse. 

.miş: 

- Yaradılıştan! 

Demişti. Pakat ilk önce o 

hiiyük u~!ııyı anlamağa çah;j. 

mak gerek. Hayat açık bir 

şey değildir. Adam da, bir 

başka dünya kadar çapraşık, 

bin bir dönemeçli bir varlık. 

tır. Uomanda ise bunların 

ikisi birleşir. O çetre.fil, zor, 

('ngin terkip, bu kabın içinde 
yoğrurlar. 

llomancı, küçük bir Allah 

demektir. Onun da yarathğt 

bir dünyası, can ,·erdiği kul. 

Jarı, bu kullann iç ve drt 

Alemleri var. Bütün bu ko. 

caman terkibin parçalarını 

dağıtmadan yürütecek düzeni 

..................................... ! ---* 
Yazan; Hakkı Süha 

=·--·--·--··· ........... * 
rına eiSre kullanmak, son de. 

rece güç bir başarıştır. 

"Dosto~·e,·ski,, yi, ancak 

"marazi ruhiyat,, sınırı için. 

de bırakan bu zorluk değil 

mi?. 'Karamazov kardeşler,, 

gibi gerçekten büyük bir eser. 

B. llakl;1 Süha 

de bile hep hasta adamların 

ruh fırtınasını görmüyor mu. 

' 

* ...... ---... --····----= 
)·uz?. Kahh ki Dostoye,-ski, 

büyük doğmuş, büyüklükle 

beslenmiş bir sanatkardır. 

Böyle olduğu halde gene bU. 

tün bayatı birden kucaklamak 

kunetini kendinde bulmadı. 

Bir tek cephesini, bir tek gö. 

rün ü~ünü heni msedi. 

Yıllar gönül denilen sazın 

tellerini paslandırıyor. lllr 

ihtiyardan ".lirik,, şiirler isti. 

ycmt•yiz. Homnnda ise .iş tam 

tersinedir. Gençlik, bu geni~ 

mevzuu kucaklıyamaz. .ı:u 

yüzden değil midir., ki dünya. 

nın en biiyük romanlarını, kır. 

kından sonra yazılmış eser. 

!erde buluyoruz. Çünkü ro. 

n~:ın, tecrübe saksısında a!:'· 
lan lıir <:içektir. •tBab:uk,, ı 

ölmezliğe ka\·u..-turan 'insan. 

lık komedi.-ıi., ''Standhal,, 111 

heykeline dağdan bir kaide 

olan °J{ırmızı ,.e siyah,, '.l•'l:ı . 

ubeı·t,, in .. Madam nu,·ar., ı 

Olümden Sonra 
Öldük, ölümden bir teYler umarak; 
Bir büyük botlukta bozuldu büyü. 
Nasıl habrlamazam o türküyü, 
Gök par?Sr, dal demeti, ku9tüyü, 
Alışbğunız bir teYdi yaşamak ..• 

CAHIT SITKI TARANCI 

,·e 'Salambo,, su hep olgun 
yaşlarda yazılmndı mı? 

( 

Dehaya ermiş sanatkarla. 

rm hepsi olgun yaşlarına va.. 
rınca, artık varı, görünenft 

ynşanıını tekrara ynnaşmas. 

Jar. Onlar, tek başlarına 

başka bir filem yarntabilece~ 

lerine inanmışlardır. Dizi 

hayrete düşüren büt:in büyülC 

eserler, bu ihtirastan doğdu, 

Ama haşka fılem yaratma!C 

asla hildiğimiz dünyadan Uot 

zaklaşmak manasına gelme7 .. 

Mermer Ye muşamba 'l'anrısı 

sayılan Leonar dö Yinçi il" 

Mikel Anj'e kır gerintilerin-c 

de not \'e resim defterleri yol. 
daşlık ,ederdi. Bir knrtalııı 

uçuşu, kalkışı, konuşu. nv 

üstüne siizüliişü ••en!-1W.ntane,. 

ha'!inde hir yandan albiime 

gcçt>r, bir yandan da not def. 

tNlerine 'bu har('kt•tlcrin çiz. 

giye sığmayan reuk \'t' mıın '\ 

değişmeleri yazılırdı. 

DehfLyı uzun bil' sabır, .Rü .. 

ı·ckli bir çalışma diye anla~ 

tanların söylemek istcdikkrl 

ele galibn hudur • 

Uiıde romancılık henü& 

~ocuk olduğu için, şiihrete 

karnşmıık o kadar güç snyıl .. 

m:ız. Nitekim Tanzimat tnrf4 

himiıcle birinci olmal.:tan baş... 

im değeri görülmi,p·n eserleri 

büyütücü camlar arkasından 

seyrettik. Uugiln de dokunu14 

mamış mevzular vnr. Fakat 

yarını fctetmrk is tiyenler it:in 

iş öyle değil. 

Gençlerimiz. nydınlığı ufuk. 

Jardan taşmış zeka güneşleri,. 

nln nasıl yUkseldildcrini, hao ... 

gi emeklerle hüyiidüklerinl 

görmeli \"e imrenc~rek çnlrf. 

malıdırlar. 



Ayak 

Geçen yıl ölümü bütün 
CIUnya fikir ve sanat alemi. 
nin büyük alaka.sile karşılan. 
DU§ olan Maksim Gorki, mem 
leketimizde de tanınmış bir 
muharrirdir; bir çok yazıları 
dilimize çevrilmiş, basılmış, 

okunmuştur. 

Son günlerde tiyatro ede. 
blyatımız da bu büyük ada. 
mm bir piyesini kazandı: 

.. Ayak takımı arasında,,. 
Değerli arkadaşım Vala 

Nurettinin ince dikkati, peic 
temiz üslubu ve usta kalemi1e 
Türkçeye çevirdiği bu piye~ 
lstanbul şehir tiyatrosu san. 
atkarları tarafından Tepeha. 
§1 tiyatrosunda oynaniyor. 

)laksim Gorki, Çarlık Rus. 
yasında fakir halk tabakast 
arasında doğmuş, büyümü~, 
karnını doyurmak için türlii 
küçük fı;ılerde çalışmış, sıkı:ı. 

tı çekmiş ve uzun zaman Çar. 
lık Rusyasınm sınıfları dışın. 

'da kalmış olan insanlarla, en 
.aşağı tabaka ile düşüp kalk. 
mıştır. 

Maksim Gorki, hayatın sert 
tec.riibeleri arasında pişip ye. 
tişti; sesi güzeldi, bu sayP.. 
'.de bir koroya girerek bir ta. 
raftan ekmek parasını temin 
etti, bir taraftan da musi'd 
yolundan sanat hayatına gir. 
miş oldu; muharrir Maksim 
Gorki böylece. doğrudan doi{. 
ruya hayatın içinde hayatın 

kasırgaları arasında kaYruluıı 

8ertleşmiş, ızhrnp fırhnalnrı 

içinde yükselmiş bir simadır, 
Hayatla yakm teması, eserle. 
J'indeki km'"l·etli ve cnnh re. 
alizmf temin etti; zekası ter. 
rübenin potnsında piştikçe bir 
yandan hadiselerin \'e insan. 
Jarın iç yiizünii görme kabl. 
Jiyeti arttı, bir yandan da 
'diişünceleri derinleşti. 

Biiyük muharrir, derin bir 
nehir halinde .akıp giden in. 
san cemiyetinin en alt tara. 
fındnkl kaynayışı göstermek 
tizere yazdığı piyese "Dipte .. 
adını vermişti; Bu piyes ya. 
banc.ı lisanlara tercüme edilir. 
l<en ona türlü türlü isimler 
'·erildi; ''V~ . NQ,, da (Aya1r 
fakımı arasında) demiş. 

Makslm Gorkinin cemiye. 

8. 4 KURUNun iLAVESi 

a ımı arasında 
' 

Ma.Jcsim Gorki 

tin derinliğine çe,•rilen keskin 

bakışları orada fe,·kaladl! 

canh ve dikkate lf,yık man1.a, 

ralar görmüştür. Piyeste bun. 

lar kalın kara kalem ·çizgile. 

rile ve f "·kaliide sana tkflra. 

ne bir şekilde gösteriliyor. 

En yüksek tabakadan en aşa. 

ğı dereceye düşUnceye kadarki 

hayatı söyliyen müthiş ta. 
rihile, her tülü görünüşü He 
ve iç varhğile "insan,, başlıca 

mevzudur. Sefaletin sert v" 

acı çehresi, ruhta dalgalanan 
kin, sevginin ısıtan heyecanı, 

donuklaşan ıztırap, katılaşaıı 

duygular, her şeye rağmen 

' 

1 T l1atro ! 

J 

Vc1. Nf'l 

sönmiyen ümit, hayal n ha. 

kikatten hangisine bağlan. 

rnak lazım geldiği yolundaki 

büyük ve müthiş tereddüt. •• 

Düşkün "insan,, ı vücuda ge. 

tiren .manevi unsurlar bu pl. 

yeste münevver seyirdyi baş 

döndüren bir haz ve tahassüs 

içinde bırakacak şekilde, elle 

tutulacak derecede müphhu 
bir halde kuvvetli olarak laıL 

)anılmıştır. 

Tiplerde ve tahassils1erdo?._ 

.ki mahalli :rengin mükemmel._ 

liği de ayrıca zevk veriyor. 

?tlaksim Gorki, usta bir re1.,_ 

sam fır~asile çizdiği bu ka. 

Sağda: ,Şık bir 
kostilm penbc, 
kemer ve el çan 
tası yün elişi. 

v akıt ı'Moda 
Servisi 

dar güzel manzarah 'insan,. 

mevzuunu gösterirken eserini 

"fikir,, değerHe de be~1 
mişür: insana iman ediniz l 
O, en büyük kıymettir; düş1 
müş de olsa, insan olmalC 

büyük bir şeydir. lnsanlığın 

parlak ve yüksek bir yarım 
vardır. 

Piyeste hareket doğurması 

mümkün bir çok ufak tef ek 

vakalar mevcut olduğu halde 

.muharrir bunları istismar et1 

memiştir. Fakat tasvir, renk, 
duygu, fikir, söz malzemesi 

o kadar güzeldir ki münevver. 

seyirci, bunların kendisine 

verdiği hayranlık içinde artı!( 

piyeste aksiyon aramakta!\ 
kendi isteğile vaz geçebilir. 1 

"Ayak takımı arasında,. 

piyesinin dilimize çevrilmesi 

ve yukarda da söylediğimiz 

gibi bu kadar güzel bir şekil. 

de çevr.ilmesi tiyatro kültürü" 
müz için bir kazançtır. Piye~ 

Istanbul şehir tiyatrosu sah. 

nesinde roji, mizansen, ışık~ 

dekor ve temsil itibarile o 

kadaı· güzel bir şc.kilde oy" 

nandı ki bunu da tiyatro sa" 

natımızın tel<flmülü hesabına 

ayrı bir kazanç saymak lfizım 

geliyor. Rejisörün yüksek 
bilgi ,.e sanatini kutlulamak 

borçtur. Sanatkarların her 

birini hem ayrı ayrı göster" 

dikleri muvaffakiyetten, hem 

de umumi ahenge olan bağlı. 

lıklarından dolayı tebrik et. 

mek lazımdır. 

Galip, Emin Beliğ, Hüse~ 

yin Kemal, Talat, Zihnf, 

Neyire ve Şaziye gibi üstado( 

Jarın yanında Sami, A , ·ni, 
Reşit, Necdet, Sait, Müfit, 
Necmi, Neşet, Cahide, Sa-ı 

miye ve Nezahet gibi gençJe .. 

rin iyi ve bilgili bir idare 

i~inde yetişmiş denilebilecek 

hale geldiklerini görmek tt .. 
yatro sevenlere sevinç veriyor, 

Refik Ahmet &vengil 

Yazan: İbrahim Hoyi 
Bugünkü Jngiliz edebiyatı. 

nı, bilhassa şiirini elimden 
geldiği kadar tetkik adesem. 
'den geçirirken, altı ay evvel 
ölen ve İngiliz müneldtlerin. 
ce bu hazan Keats ve Wor~. 
.worth ile bir ayarda tutulan 
'A. E. Housman'dan bahset.. 
meyi düşünmüş, nedense mu. 
vaf fak olamamıştım. Son gün. 
)erde ölümünün hatırasını ta. 
zizen neşredilen, "Daha başka 
fiirler,, isimli son eseri, bu 
arzumu bir kere daha tahri!< 
etti. 

Housman, bundan yetmiş 
1edi sene evvel Warcesteshire 
öe doğdu. Yazdığı bir ., .Ash. 

' ropshlredade,, (Bir Jovişfr 
focuğu) §ilr külliyatı ne in. 

ı giliz edebiyat dünyasına, a. 
öeta bir Hermit gibi giren 
fair, o kadar samimi ve bir 

!yüzlü insandı ki, şüre nasıl 

,başladığım soranlara: 

"- işi hiç de ciddi telakki 
etmemiştim, Eğer bu yolda 
bir muvaffakiyet kazanmış. 

8aın, bu, daha ziyade en me' 
hur zamanlarımda çektiğim 
müzmin bir boğaz-ağrısının 

1 verdiği ıztıraplarla meydana 
koyduğum eserlerden ileri ge. 

1 Jiyor.. Yoksa ilham perimi 
başka yerlerde aramış deği. 

. Jlm.,, 

Diye cevap nrmişti. Hl"l. 
' )erini böyle düpedüz ve aba. 
1 
sık ortaya koyan, olduğu gibi 
görünen şairler pek azdır, sa. 
nırım. . "' . 

Housmanın şiirleri esas iti. 
barile talihe karşı isyanın tam 
bir ifadesidir. Mısraları, sı. 

kmtı duyan, harici bir takım 
kuvvetlerin elinde esir olan 
bir ruhun iniltileri, feryatla. 
:ndır. Şair, hayatı bize gös. 
terir, resimlendirirken, bula. 
bildiği, güc,ünün yettiği ka. 
4ar en kara boyalan, renkleri 
kullanmaktan zevk alır, haz 
ti uyar. 

Böyle olmakla beraber, 
Housmanın okurlan onu dalta 
sfyade bir kon.solasyon teseUI 
piridir, derler. Bunu kendisi 
de takdir ettiği içlncllr ki. 

.A. E. Housman 

son kitabının başında şöyle 

diyor 

. Theysay my verse is sad; no 
Vondcr; 
lts norrov measure spans 
Tea.rs of eternity, and sorrov. 
Notmine, but man's ... 

· Tercümesi : 
Şiirimin kederli olduğunu söy_ 
lüyorlar. şaşmamar. 

Onun dar ölçüsü, ebediyettn 
ve ye'sin ve kederin .karşılıyor. 

(Uıkin bu kader benim değ;J, 
insanındır). 

Hakikat şudur: Housma. 
mn facialı pesimizminde bolcQ 
neşe \'ardır. Ve şair bu ı>e. 

simizmi, felfıkete karşı bir f'i. 
Jah gibi kuJJamr. McseHi, 
mezarlıktan pek uzakta bulun 
mıyan kiraz ağaçları çiçek a . 
çar, arkadaşlar ''e arkadaş. 
]ıklar silinip giderken, yalnız 
ve yalnız ölümle kaybolan aş. 
kın daima payidar olduğunu, 
sazına söyleten llousma n, 
kaşları çatıktır. lakin yü. 
zünde insanı .inandıran, ümide 
düşüren melankolik bir tebes. 
süm vardır. 

Walter de la Mare'in dedi. 
ği gibi, Housman, yeis ve ke. 
derin şiddetini yumuşatacak 

kadar kelime "Seçmekte ve kul 
]anmakta usta bir şairdir. 

Bazıları, onun Omer Hayya. 
mı, bütün edebiyat dünyasına 
tanıtan, .se,·diren Fitz Geralr1 
gibi, İngiliz edebiyatına öl. 
mez lMkler kattığını söyler. 
ken, diğer taraftan, başka fi. 

- Eyv:ıh ! Bflyilk bir f ela.ket?, 
- Ne var7 Tren kazası mı?. 
- Hayır. Dün aldığımız şapkanın modası geçmiı, 

En büyük delil I 
Bir fabrika direktörü, oda 

hizmetin~ gören çocuğu çağır -
dı. Hiddetli hiddetli dedi ki: 

- Bana bak, bu kutunun i -
çindeki sigaralara ne oluyor.? 

- Ne bileyim! Ben dokun
madım. 

- Yalan söylemci Burada 
yirmi sigara varoı, altı tane 
kalmış .. 

- Altı .tane mi kalmış? işte 
benim dokunmadığıma en bil -
yük delil . . . 

Kıy mel 
Gündüzün babası silahçı 

dükkanından bir tabanca sa -
tın alıyordu. Silahçı malını met 
hetmek için dedi ki: 

- Bu eski bir tabancadır a-
ımı::cı::::::::a.-:::::::::::ım:::::::::::: 

ir mutaassıpları, Housmanm 
lüzumundan fazla pohpohl:m. 
dığım iddia ederler. 

lnanışımca, yerine göre 
cidden şaheserler yaratan 
Housman İngiliz edebiyatın. 
da kede.rle neşe gibi iki aykı. 
n motifi şiirlerinde bütün a. 
bengile birleştirebilmek bah. 
tiyarhğına ulaşan, rahat Te 

huzursuz bir kalbin bütün 
inilti ve iştiyaklannı asil bir 
eda ile terennüm eden, bina. 
enaleyh ileride ehemmiyetle 
anılacak olan hakiki Wr şa\r 
Ye "iJl8an,. dırt 

ma çok büyük değeri vardır. 

Çünkü Selçukiler zamanından 

kalmadır. 

Gündüz söze karıştı: 
- Ne divorsunuz? Selçuki -

Jer zamanında tabanca yoktu. 
- Çok doğru yavrum, işte 

bunun için kıymeti büyfiktür. 

Balık kokusu 
Gündüz ikinci .mevki tram • 

vayda, bir balıkçının yanında 

oturuyordu. Bir durakta bir Ba 
yan bindi, oturacak yer yoktu. 
Giindüz hemen kalkarak yerini 
verdi. Bayan teşekkür etti: 

- Aferin yavrum, kimse -
nin kadınlara yer vermek iste
mediği bir zaman.da senin gös
terdiğin bu .nezaket doğrusu 

takdir edilmeye değer. Her • 
halde iyi bir terbiye görmüı 

olduğun anlaşılıyor. 

- Şey . ., Bayan! Balık ko -
kusuna artık dayanamıyordum 

da ... 

Mühim menfaat 
Tar.ih dersinde bayan öğ. 

retmen, Gündüzü kaldırarak 
sordu: 

- Mesela yüz yıl önceki 
atalarımızın bize ltrraktığı 

menfaatlerden birini eöyle! 
- En 111Uhlmmi, bizim on. 

ların nesillerinden dtinyaya 
gelmiş olmamızdır. Jha aye. 
de Y•PJOl'U. 



: oş sözler: 
1 -

/spanl}adan 
aldığımız 

Ortaokulda coğrafya öğ. .. 
tmenl derse kaldırdığı bir 

enclye sordu: 
- ispanyadan biz ne ah. 

ruz? · 
Çocuk biraz düşünerek c~. 

p verdi: 
- Pandispanya alıyoruz. 

,Suyun ölçüsü 
1 Parkta annesile gezen kü. 

Korkut annesine dedi ki: 
- Anne bu ha\·uza girebi. 
miyim? 
- Hayır yavrum, çok de. 

ndir, boğulursup. 

- Boğulmam anne, bak 
lar ördeklerin karnından 

rıya bile çıkmıyor. 

'ir yıl sonra! •• 
Küçük Şahin polis merke. 
e giderek elinde tuttuiu. 

arta ile doul bir sepeti 
ımisere umtarak dedi ki: 
- Bu yumurtaları otobüs. 
unatmqlar, sahibini bu. 

:p vermeniz için size getir. 

- Çok bi ettin yavrum. 
er bir yıl içinde sahibi çık. 
zsa yumurtalar senin olur. 

alıatları için •• 

: 

iki çocuk taırada bir oku. 
avlusunda konuıuyorlar. 

- Ablam prkı dersi al. 
için latanbula gidiyor. 

- Bu çok masraflr olur .. ı 
parayı baban nasıl ver~. 

1 
- Babama ne? Ab1nm git. 

diye komşular ödiyecek. 

sayılası 
llı111111ııı11ıııuuımıııı1111ııııı1111111ııııı1111ıuııııııu1111 .. 

r- Küçük Bilgiıer t 

Yare. mazların hikayesi 

- 1922 yılmda bir Fransız 
yelken gemisi kaptanı Hom 
burnu yakınlannda, büyük bir 
dağ gibi yüksek bir aysbergin 
tepesinde üç direkli bir yelken 
gemisi görmüştür. Bu gemi vak 
tile kazaya uğranuı. bir ayı • 
berg üzerine dil§müı, koca buz 
dağı yükseldikçe gemiyi de yu• 
kan doğru çıkarmıı. 

Şu Bürsinle Oğuz ne ka. 
dar yaramaz çocuklardır. Hiç 
ele avuca .sığar ~yler değil.. 

Geçende, kendilerine evinde 
ders okutan mürebbiyelerini 
yabani bir kedi ile korkutmU!j 
lardı. Dün daha f enasrnı yap. 
tılar. Birer dikenin ucuna 
kocaman mukavva bir Jevh.ıt 
asmışlar, mürebbiyenin evi o. 
niinde bağırıp çağırarak fır. 

dolayı dönüyorlardı. Le\•ha. 
ları üzerinde şu sözler vard: 

'Okumak, yazmak .aptalla. 
rın işidir. Kahrolsun kitap. 
Jarla defterler.,, "Bütün ap. 
tallaT okula gidebilirler.,, 

Mürebbiye pencereden bun 
]arı seyrediyor ve lace ince 
gülümsüyordu. Çocuklar tam 
pencerenin önüne geldiklerl 
mman, bayan ucu geniş il. 
meklf bir f p çıkararak tl8tle. 
rlne atıverdi ve hemen çekti. 

Çoçuklar llmeffn içine sı. 
kış.ıp kalmışlardı. Bayan aY. 
luya çıkarak ikisini de yaka. 
Jadr, içeriye götilrdtl. Ayak. 
larından, küçfik kız öğrenci 
Aycanın oturdufu koltufa 
bafladL Sonra yerine geçe. 
rek dedi ki: 

- Haydi bakalım, şimdi 

kerrat cetvelini yük.sek ,sesle 
okuyacaksınız r. 

Bilrsin ağhyarak okumağa 
başladı: 

- Bir kerre bir, bir: iki 
kerre iki, dlrt; Uç kerre De 
dokuz ... 

Bayan biraz kalktı. 

- Aycan, dedi. Bea bir 
yere gidiyorum. Gelinceye 
kadar bunları sen dinllyecek. 
sin; anladın mı? 

- Evet bayan. 
Bürsin ile Oğuz, bayanın 

ayak sesleri keslldiifni işitin. 
ce yerlerinden kalktılar. Ktl. 
çük kızın etrafında dönmeğe 
başladılar.. Onlar döndükçe 
bir ucu ayaklarına, bir ucu 
koltuğa bağlanmış olan 1 pler 
Ayeanı sımsıkı sardı. ÇoeulL. 
lar, kızı iyice bağladıktan 

sonra sokağa fırladılar. 
Dışarcla bir fil yavrusu var 

f dl. Ona elma vererek alış. 
trrddar. Onlar fille uğraşır. 
ken bayan gelmiş, Aycanm 
halini görmüş ve çok öfkelen. 
miştl. 

Kızın iplerini çözdü. Öfke. 
sinden ne yapacağını bilml. 
yordu. Kendini pencere ö. 
nündeki şezlonga attı. Biru 
umnıp hırsını yenecekti. 

Yarama21 çocuklar, fili a. 
lıştırdıktan sonra önllne bir 
kova su koydular ve bunu 
tapmuını öğrettiler: 

- Haydi yavrum,. hortu. 
mania kulpundan tutup kal. 
dır. 

- Bilsen ne kadar göle. 
ceğiz. Sen de bizimle bera. 
ber ellenirsin. 

Dfyoralrdı. Nihayet lklal 
birden kovayı kaldırıp filin 
hortumuna yaklaştırdılar. 

Flller çok zeki olurlar. KO. 
çUk ffl de onlar gibi yaramaz 

bir şey olmalı ki, lstedikler.f. 
ni anladı ve hortumlle kovac 
yı kaldırdı. 

Haylaz çocuklar onu ba. 
yanın penceresi önüne götür,. 
düler. Sonra kovadaki bütün 
suyu hortumuna ~kmeslnl 

öğrettiler. Bu iş biraz uzun:· 
sürdü ama, istedikleri gibi 
oldu. 

Şimdi işin, en güç tarafı 

kalmıştı. Ônlann yapmayı 
düşündükleri kötülük bundan 
sonra olacaktı. ı,te bu gtt~.· 
tU. Yaramazlar nihayet o.•; 
nan da kolayım balduları' 
Küçük fil hortumunu pence,. 
reden içeriye soktu. 

Bayan şezlongunda uzan.. 
mıt. tatlı bir uykuya dalc 
mıştı. Birdenbire bir çıfbll 
kopardı. Pencereden bir dut 
borusu gibi bir şey 11ıanmıtc 
tı. Bu borudan sağak bir 1111 
boşanıyordu. Borunun f Ula. . 
hortumu olduğunu anladınıs 
tabft. ( 

Bayan yerinden fırladı. 

Bu kötU oyıınu yapanların 

kim olduğunu anlamıftı. Onc 

)arı yakalamak, adam akılti 

cemlannı vermek için dışan .. 
ya çıktı. Ben de onu takf P. 
etmeğe gf diyorum. Ne yap .. 

tığını görerek gelip size anıa·. 

ta cağım. 

KCaçOJ< KAHRAMAN 
~Ült flİlt. OEVl&.TiN 
8~1CA"' l 1't•f4LECeT, 
V. 4aTl'tCl(ıll'CY&N 
lcÖr rdvaTLİ POLDİ 

iL.Ait rAaA•ılVD.tl 

--
• • •• • 
ırınç uzerıne yazı yazııa ·ı· . ? 

ııır mı .• 
"Kültürden söz açarken, çal( 

defa kendilerinden bahsettiği 
miz eski Yunanlılar, şiir, mu
siki, raks n daha sonraları da 
biJgi ilahelerini Müzler diye 
\'asıflandırırlardı. Biz de, bu 
Uaheleri Müzler diye tanıyo
ruz ve kendile.rini menşelerin· 
de olduğu gibi güzel tasavvur 
ediyoruz. Birçok büyük hey
keltraş da sanat kudretile kar 
şımızda bu ilaheleri güzel şe
kilerde canlandırmışlardır. 

Müzlerin hayranlıkla anıl
'dıklan en eski yer, Olimp da
iımn şimal eteğindeki Piyeri
yendir. Daha sonralan, bunlar 
yer değiştirdiler, Helikona g~ 
ettiler. Delfi mabedine doğru 
seyahatimize devam ederek, 
ilah Apollonu, bu Müzlerin 
başlannda-görürüz. 

Birkaç yüz sene sonra, Müz
Jerin ayak bastıklan her yer, 
bir ilim ve irfan yeri oldu. ls
kenderiyenin başlıca bir ktii
ıtUr yeri, bir kUltür merkezi 
olması da çok gecikmedi. 

Şimdi Kurunu Vustayı ath-
7alım. Bu devirde Mtizler 
.unutuldular. Ancak 1800 se
nesinde gene hatırlanacak ti
yatro ve konserlerde birer 

·~mbol olarak ortaya almü
!ar. Daha sonralan, Aalrl atl
ka denilen şeylerin mabaf aza 
edildikleri binalara, Mfizler. 
,4ten mtilhem olarak mflze oa .. 
~am, verildi: hatta, ktitlpha
nelere mUze denlldffl de vaki
ttir. 

19 uncu asırdan asnmıza 

tf eğin geçen .zamana, geniş me
safeli bir zaman, diyemeyiz. 
Bununla beraber, bu devre içe
risinde Müzler yeni bir inkl
pfla ortaya çıktılar; daha 
CtoğrW1u, umk asırladki ehem
mi;retlerini tekrar edindiler. 
Hatta, tasvir ve tasavvur de
ğil, yazı ve s3zle de. Amerika 
birleşik hflktlmet1erf, bu ba
kımdan başlangıç hareketini 
yaptr. Orada ktiltUr sahalarr
.ınn hepsi flzerf nde dersler, 
konferanslar verilmek sureti. 
le, pek şUmullO bir faalfye't 
gösterilmiyor. Bu suretle de, 
müzelerin ziyaretçileri arttık
~ artıyor. nugtin, ziyaretçi 
mfktan, 32 milyona varmı~rr. 

Bu miktar, herhalde kayde 
'değer nlsbetedlr. Ziyaretçi sa
yısının b8yle çofaltılabllmesl 

ete, mtlzelerdeld tenevvtlle sı
kı mkrya alAkahdır. Amerika
'da, dyaretçflere sadece ilmi 
mahll8tte al.rtllmep llJ!k 

Mümkün olmıqan 
olmıyan bu şeq de 
mümkün olacak 

Amerikada açılan " En küçük 
şeyler müzesi ,, ndeki harikalar 
görüldüğü zaman, insanın buna 
ister istemez inanacağı geliyor 

Ameribldaki 
cm'lattığı m •. z 
m~ bulı&tM:us 

§eyl6rden 00.. 
zılan., fl'"l4r • 
dır: 1 - Tay· 
yare modeli. Bu 
o k:Jadar vf acık
trr, ki bir pirinç 
tanesi üzerine i. 
liştirilinoe, iki -
Binm de ayni 
ölçad6 olduğıı 
meydana çıkar. 

iyice görmek i
çin, tcıyyare.ciğe 
pert61'sizle b<ık. 
malıdır. Pirin{: 
tancsile bir öl
çüde olduğımu 
ela, iki8ini bir a
rada bllyütilnce, 
iyice seçmek 
mümü1cndür. 2. 
- "Kııveyn Me. 
ri,, den 30tıTa 

dilnyanın en bU 
yük tmMatlan· 
tiği olan "Nor
mandi,, uapuru. 
nıın en 1tt"ak 
şekli, bir ceviz 
knbuğunun içe
ririnde. 3- Tek 
pirinç tanesi i
~ Mlinerek 
t16 oyularak ya.. 
pılmtf gülen""' 
çi/ı 

şeyler hazırlanmakla iktifa 
edilmedi; hayrete şayan 1\lüz
lerin bahşetmcdikleri türlU 
şeyler de düşünülüp ortaya 
konuldu. 

Bu arada, meselfı bir en kil
çük şeyler müze.si kuruldu; en 
küçük sanat ve sanayi eserleri 
müzesi! Böyle bir müze kur· 
mak, yapılan bu gibi eşyayı bir 
araya getirmek f'ikri, hiç şiip~ 
hesiz, hayli orijinal bir fikir
dir. Gerçi, böyle bir müzede 
bulunan şeylerin kıymeti, bil
diğimiz diğer müzelerde top
larıan ~ylerle mukayese olu.
nabilecck derecede ve aynı ni.~ 

bette değilse de, gene miihim
dir. Orijinal olmak bakımın-

dan· Amerikadnki, yer yüzürı
de yapılan en küçük F:ı.nat ,.e 
sanayi <'Serlcrini kucağında 

toplayan miizcde, bütün llir yıl 
hazan da yıllarca ince fLlctlcr
le ve titiz bir uğra~madan son
ra vücuda getirilebilen entere
san şeyler me\'cuttur. ~eyrc
deni hayrete u~ratan minicik 
şaheserler, işte bu müzenin 
kucağında toplanır. Bir pirinç 
tanesi üzerinde oynanara'c, 
hakiki bir şaheşer VÜ<'uda ge
tirmek, teferruattan krynıeti 

haiz sayılsa bile bir çok kişiyi 
bunun seyrine çeker! 

Ele bir pertevsiz alıp da, 
Amerikadakl bahsi geçen şu 

müzenin koridorlarında gezin
ti yapan bir kimse, türlü tür
lü acaip görünüşler karşısın
da duraklar. l\f uhtelff aletler
le, bu kadar ince işlerin başa
rılabileceğini, kolay kolay akıl 
almasa, yer.idir. 1''araza, bu 
minyatürlerden birini yapmak 
için, sanatk1\r, üç sene çalrş· 
mış, bu sırada yaptığı şey iki 
kere kırılmıştı!'. Tam )'apılma
sı biteceği sıralarda lorılm·şsa 

da, cesareti kırı1mıyan sanat
kar, yeniden işe girişmiş ve 
tükenmez sa hırla ancak ü~iin· 
eti tcşehbüc;ünde, nrz11~11n11 ye
rine getirehilmiştlr. nu vıaziye 
ti göz önünde tutarak, bu zah
meti herhalde takdir etmeı, 

gerektir; minicik şaheserleri 

gözden geçirirken! 
Amerlkadaki müzede rast

lanan bu gibi şaheserlerin sa· 
yrsı, hayli kabarıktır. Ne yaz:k 
ki, dünyada yapılan en kürük 
şaheserlerle en büyük şah

eserler, - hiç değilse şimdiki 

halde - yanyana getirlli_p, ara
daki fark barizl(l'}tfrilemlyor. 
Fark, asrı o zaman gize çar
pardr. Snll B. Brm 

Nun iLAVEM 



ÇIPLAKLAR 
Çıplaklar, elbiseden ve ab. 

'Uk kayıtıarından sıyrılmı~ o. 
Janlarla, giyecek elbiseden 
•ahrum bulunanlardır. BU. 
Jtik harbin sonunda, bütün 
•emleketler bunun türlü ör. 
aeğini gördü. Harp sonu nes. 
11 içlncle örf n ananeye isyan 
edenlerin ct>rniyetin blinyesin. 
~e yaptığı içtimai çöküntü, 
harbin yükünü taşımış ,.e ız. 

lırabını çekmiş nesillerin bağ. 
nnda kanıyan sefnlet ve yok. 
ırulluğun açtığı iktisadi ,.e c;L 
yasi buhranlardan hiç aşağı 
kalmadı. Hükumetlerin uğra. 
Gıkları zorluklar, hu buhra. 
nı ortadan kaldırmak ve bu ~ij 
ktintüyü tam bir yıkıntı oL 
maktan kurtarmak yi.izünden. 
'dir. Bu buhranların ortadan 
kalktığını değil, hattfı azaldı. 

ğını söylemeğe imkan ,·ar mı? 
Şüphesiz hayır!. Bunlar d~
vam ediyor. Belki güniin bL 
rinde buhran şiddetini kaybe. 
'decek, sefa Jet ve ıztırap h:ı. 
firliyecektir. :Pakat ahlfık ka. 
)'ltlarından sıyrılmış olanla. 
rın a~tığı içtimai çöküntiiyii 
desteklemek bunun kadar ko. 
Jay olmıyacaktır. Eğer bn 
günün sahipleri, ardı kesil. 
mcz bir hız.in ve sist<>nı li bir 
~nhşmayı öne katacak bir ktıv. 
'Vctle, bu alfıki \'e içtimai a. 
fetin yeni nl's illerc sirayeti. 
nin önüne g-eçdJilirler.se l<en. 
dilcrini munıffak olmu~ 8ıt . 
ya bilirler. 

Ilıh·e edelim ki, bizim g;_ 
bi siynsi ve idari buhranlar. 
dan kendini kurtarmış mill<·t . 
]er için hu içtimai lmrtulıı'. 
h:ılfı kararsızlık ic:inde boca 
Jıyan milletlerden çok dnh.ı 

önce olacaktır. Bu bir keh:ı 
net değ-il. açıl< hir rnkıadır 

Tştc çıplvkl:tr adının. re•. 
manı okumadan önce hana 
hatırlattığı müJiıhnztıl.ar hun 
lar oldu. Hakikntte Uefil< 
Ahmet Se,·engil'in romanı, c>L 
biseden ,\'e ahlfıktnn sırr;clmıc: 
olaa\arJa giyinme~e ve içti 
mai ka)'ıflarla örtünmeğe ı,:a . 
Jış:ın insanlnrı.n yaşadığı mu. 
bitlerin zengin .,:e., Çl'SiUj dt'. 
.koru için ele hir ~Öniil. mac•:'
rasının hlkftyeslıHr. 

:\1actranm kahrnmanı· olan 

S. 6 - KURUNun ILAVEôt 

Yazan : Agah Sırrı LEVEND 
·Çetinerle 0.lke.r, Çıplaklar 
cenıiyetJnin mahrem n esrar. 
1ı toplantılarının birinde ta.. 
nışıyorJar. Çetiner, hayatını 
ve mesleğini Anadolunun n 
onun masum ~ocuklarının sıh. 
hat ve seliimetine vakfetmiş 

bir doktordur. Bir miras me. 
selesinin ha1Ji için geldiği Is. 
tanbulda, uzaktan akraba ol. 
duğu Yural Gündoğdu ailesi. 
nin salonlarında, daha sonr:ı 

götürüldüğü Çıplaklar cemi. 
yetinde muhtelif tipte kadın 
ve erkek bir çok dejenere in. 
sanlarla tanışıyor. Bunla":", 
halkın sırtından Z<'ngin olmuş 
muhtekirler, \·ergi knçakçıla. 
rı, harp zenginleri, sefihler, 
kendilerine fışık anyan düş. 
kün kadınlar, yaşlı, fakat 
zengin kadınların peşinde do. 
laşan deliknnhlnrdır. 

Doktor Çetiner, bunların 

her .türlü ahHlk ,.e cemiyet 
ka),tlarından uzak, serbest 
ve başı boş hayatı karşısında. 
yıllardanberi Anadolunun ba. 
kımsız şehirlerinde geçen ken. 
di mütevazi ve mahrum haya. 
tını düşünerek bir nn sende. 
liyor. Karakterindeki sağ. 

famlık. onu uzun 7.aman çir. 
kin n iğrenç görmekten u1.nk 

bir düşünce ile bu hayatın 
güzel ve fay dalı taraflarım 

bulmağa sevkediyor. Fakat, 
bütün güzel niyetlerine raf • 
men tereddüt ve endişe için. 
de boc:a1ıyor. Yat gezmesin. 
den başlryarak Vural ailesi. 
nin salonlarında, Çıplaklar 

cemiyetinin toplantılarında, 

Nurbabayı andıran muhteris 
bir bektaşi şeyhinin idare et. 
tiği Cem ayinlerinde görüp 
işittiği şeyleı-, ona ümit \'e 

emniyet değil, belki korku 
ve tiksinti ''ermektedir. 

Sermest geçen bir gecenin 
sabahında doktor Çetiner dü. 
şünüyor: Yeni tanıdığı 01. 
ker de dün gece şeyhin -ayak. 
Jarı dibinde sızıp kıYrılan per. 
vasız kızlardnn biri midir? 
O da, bir az önce heyeca. 
nın şiddetinden ölüm sar'ala. 
rı içinde çırpındığını gördüğü 
Şeyhin kirli yatağında hah·e. 
tine girenlerin arasında mr. 
dır? 

Clker ise, hariciye memur. 
luğu ile AYrupada dolaşan ve 
bu yüzden ihmal ettiği karı. 

sının bir gönül macerası ~o. 
nundn intihar edip gitmesine 
sebep olan bir babanın kızı. 
nın himayesinde ecnebi mel.<. 
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Akşam uzaklarda yakut bir nehirdir bu an .• 
Engine uzanmı§ mor dumanlarla yer yel', 
Marm.ıranın yorgun ışıklarından her balug 
Urıışuyor sesler ve kokularla beraber; 
Kömür hortum/an göklere kanal açmış. 

K,1nımda t_eninin kokuları çağlamakta, 
Kapanmıyor neden kalbime açtığın yara? 
Sevgililer gibi hatıran bende y~ıyor; 
T ehrar bulmak için seni bir ba§ka diyara 
K onallar içinden diişüncem uzaklaşıyor. 

Acı uykusuna bıraktığım eski hiıler 
Gördüğü rüyadan sanma .ki uyanmalı ister .. 
Bi.r günüm geçse de yine ardında secc ıJar, 
Zihnim durmak üzere batıyı büriidü siıler, 
Ç<.·§meler akmıyor, suyunu kr-:ti bı.ılutlar. 

·' 

lsmnil Safa ESGlN 

teplerinde taluıilinl tamamla~· 

mıştır. O da bir tecessüsün 
itici kuvvetile arkadaşlarının 
peşine takılıp buraya gelmiş~ 
tir. 

Gün geçtikçe birbirini da" 
ha iyi tanıyan iki genç, mu. 
bitin dedikodularına karşı 

pen·asızca sevişiyorlar. Hir 
gün Ülker, yanlış bir zanla, 
kendisine hiyanet ettiğini san., 
dığı Doktoru, kıskançlık bult. 
ram içinde, tahkika lüzum 
bile görmeden terkediyor. Ha,. 
yatını kendi başına kazanma_I( 
isteğilc sahneye atılıyor. Genç 
kız, melankolinin Yerdiği ız .. 
tırap, doktor da, beklenme .. 
dik hadisenin şaşırtıcı tesirle. 
ri altında azap içindedir. O!., 
ker, atıldığı hayatın çeşitli 

tezahürleri içinde kendini kq. 
rumağa çalışırken, Çetiner 
de, kararsızlığın ve iradesiz. 
liğin doğurduğu serseri bir 
hayatın içine dü~üyor. 

nıker, .bir yandan sahne. 
de yazifesine devam ederken, 
öbtir yandan memlekette yeni 
başlryan Ziyaretçi hemşireler. 
teşkilatı içinde aldığı vazife 
ile, ·mahalle aralarında ga~ 
kımsızlıktnn mnh,·olmağa ma.li 
kum çocukları kurtarmak \'C 

onları dispanserlerde tedavi 
ettirmek işile uğraşıyor. 

Doktor ise, kendini saran 
iradesizlikten yavaş yavaş 

Sl)Tılarak, cemiyete hayırlı 

n• faydalı olmak azrnile, )"!. 

ni aç.ılan dispanscrleı·den h;~ 

rine devanın başlıyor. Şimdi 

her ikisi de Çıplaklar ccmiye. 
tinin aşılamağa çalıştığı ruhi 
sefaletten kurtulmuş. hida. 
yete erişmiştir. 

Bir gün karşılaşıyorlar. 

Bu, yeni bir his buhranının 
başlangıcıdır. Ülker, yenide~ 
Jçinc düştüğü maddi ve ma. 
ne'i bir rahatsızlığın ızhra .. 
bilC' kınanıyor ve hastalıirına 
b:ıkmıyarak, o sıinda turne. 
ye çıkan he:yC't ile birlikte 
Ankaı·aya gidiyor.. Doktor dıt 
onu takip ediyor. ZatC'n ma. 
ne,·i hastalıkların şifa buldu. 
fu yer Ankara değil midit·? 
Orada huhışuyorlar. anlaş•. 

yorlar: nihayet <'VIPniyorlar. 
(Sonu 10 uncu sayfada) 
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"Her limanda bir 
kızı var n sözünün 

yanlışlığı 

.. Her limanda bir kızı var,. 
41ye gemicilerin memleket 
Jnemleket gezişini n oralarda 
başı boş eğlenişini kasteder. 
ler. 

Pakat son defa Amerikad.ı 
keşfedilen on \'asiyetname bu. 
nun tamamen aksini gösterdi. 
1Bu vasiyetnameler eski enak 
Jmrıştrrıldığı sırada bulun. 
muştur. 1777 !iiene.sine aittir. 

,:Ve on gemicinin bir tl'k k:ı. 

''dına bütün paralarını terket. 
tiklerini anlatıyor. , 

Uununla beraber, lrn ka. 
~ıncağız, büyük bir ser\'et sa. 
hibi olmamıştır. Bir gemici. 
nin bıraktığı 300 lira kadar 
bir para idi. Diğerlerinin bı. 

raktığı paranın topu 50 lira 
~otuyordu. 

Otuz sene/İk b;r 
cellat 

:Almanyanın otuz sem•clen 
beri resmi cellfltlığmı yapa'l 

1

Her Grupler artık tekaiit ol. 
mak istiyor. 

Her idam için 50 lira ka. 
CJar bir para aldığına göre ha. 
yatı i,)i geçmiştir. Bu ara, 
.bir mikdnr da para biriktirdi. 
ıi zannoJunuyor. 

Bisiklet satışı niçin 
çoğalu;or? 

Geçen sene lngilterede iki 
.milyondan ziyade bisiklet 
imal edilmiştir. Ve 1936 se. 
nesi bisiklet .imaHltmın daha 
fnzla olacağı umuluyor. 

Bunun sebebi de şehirde 
oturanlardan bir çoğunun ci. 
''ar köyJere çekilmesidir. Bun 
]ar kısmen işlerine bisikletle 
geldiği gibi, binlerce kişi de 
e,·Jcrinden istasyona kadar 
bisikletle yol almaktndır. 

Sarhoş öküz 
Yugosla\'yada bir öküziin, 

ıımhibinin hnberi olmadan bir 
§3rap mahzenine girdiği bil. 
~iri1iyor. Orada şarap içmiş, 
&arhoş olmuş Ye bir türlü dı. 
şarı çıkmak istememiştir. 

Mahzende kimse yokken ö. 
,hiiz ireri dalmış Ye açık bir 
§c'lrap fıçısından şap·r şapır 

fc;.mC'~C haı:;lamıştır. Fıçının 
ynrıqırıa lcndar irtikten ~onr'l, 
sarhoşluk nl'ŞC'.!'iİle mahzendeki 

-
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lskoçyalı aktris Sori Sti . 
yart lngi\terenin Surrey ha. 
,·alisinde bir çiftliğe misafir 
oldu. Fakat insanlar arasın. 
da olduğu kadar hayvanlar 
arasında da kendini sel'dircn 
lskoç yıldızımı, bakınız - ü. 
zerine bindiği bir inek - hiç 
ses çıkarıyor mu? 
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diı1cr fıçıları çirtelemeğe ye 
boynuzlarile sUsmeğe haşla. 

mıştır. 

Tiu gürültüyü işiten nıa 1 
sahibi içeri girmiş. hayvanı 

çıkarmak istemişse de, keyf 
olmuş öküz bir tiirlü H'ıf an. 
Jamnmıştır. 

Altı ldşi ökiizii 1.or atabiL 
.mişlerdir. Sarhoş ökü1., ahı. 

rına doğru giderk<!n ağzile 

adeta şarkıya benziyen bir 

ses çıkarıyordu. 

Kal}bolmuş bir 
kaşife ait eşyalar 
bulundu 
Uznk şimalde keşfiyat ya. 

pan Ruslar, bazı eşya bul. 

muşlardır ki , bunların 191~ 

de yola çıkmış bir kft5if(' ait 

olduğu sanılıyor. 

Rusanof ismindeki bu ka. 

"''~ ..._,,,,,9\ 
şif, ~imal kutbuna seyahate 
çıkmış bir daha dönmemişti. 

Bulunan eşya, elbise parçala. 
rile bir takım fişeklerdir. 

Avustralyanın Sidney şeh • 
rinde 12 yaşında bir ~ocuk al. 
tı hafta içinde 160 kartal ya. 
kalamıştır. Bunlardan bazı. 
lar.ı iki metreyi mütecaviz 
boyda idi. 

12 yaşındaki çocuk tuzak. 
!arını kendisi yapmaktadır .• 
Hu işl', " bilhassa şunun iç~n 
haşlamıştır: Kartallar baba. 
sınrn bir çok koyun ve kuzu. 
Jarını kapmıştı. Çocuk inti. 
k:t mını böylt>ce alıyor. Fakı1 t 
7.İraati himaye odasından da 
kendisine her kartal için a ~-. 
r:cn bir mükfıfat veriim(•kte. 
<lir. 

ilaç parasına korsan 
Çinin Fukien sahilleri n. 

c;ıklarında korsanlık ederke;ı 

yakalanan 22 )aşında bir Çin. 
li mahkC'mecl<' şn sözleri .diy. 
Hi;rordu: 

'- l\orsanlık yaptım. Çün. 

kii nnncme ilfı.ç parnsı tedarik 

Ptmek mccburiretindeydim.,, 

Tevkif edildiği zaman e. 

Jindeki Kt•lepçeleri, adeta b!r 

sicim imiş gibi atn·ermiş, fa_ 

kat polislerin yanından kat;. 

madan yürümüştiir. 

Gnsbett.iği şeylerin 2000 li. 

ra kıymetinde olduğunu söy. 

liiyor. Fakat bütün bunları 

reisleri n!mış ve kendisine an. 

cak bir ilfıç parası olan :>ll 

kuruş \ermiş. 

{'inli delikanlı. te,·kifin. 

den en•el kors."lnlardan ayrıl. 

mıştı. Şimdi baş korsan yu. 

hal.ınmak üzeredir . 

lgi dostlar 

Küçük bilguer 

- Dünyada en büyük neh~ 
rin Misisipi olduğunu biliyor. 
sunuz. Fakat bundan daha 
büyüğü ,·ardır ki karada de. 
iil, Okyanustadır. Bunun sr. 
cak su akıntısı olan Golf 
Strim olduğunu anladınız ta. 
bii. Bu akıntı aynı zamanda 
en geniş nehir olan Amazon. 
dan iiç bin kerre daha geniş. 
tir. 

• * * 
Mcşh ur filozof h:pC'nser, 

halk arasında dolnştJğı 7.a. 
man .kulaklarına birer tıkaç 
koyardı. Bunun sebebi. dii. 
şünmesine mani olacak :;ürül. 
tüleri .işitrnl'm~kti. 

1/- ~ :f. 

Uusya ile Finlandiya nr.1. 
~ıında bulıınnn I..adoj!'n, Avro. 
panın en büyük gölüdür. Böy. 
le olmakla herab<.>r Birleşik 

Amerikaclnki Süperiyör ırö. 

Hinden dört bnçuk defa dah:ı 
küçiiktür. 

:f. 1(. :.:. 

- Orta 7.nmanda her mC'nı. 
leketin knnunJnrı karılarını 

dö,·mek için erkl'k ler<.> izin ,.e. 
riyordu. h.koçrn kanunu hı1 

hu5ust.a kullanılncnk değne~in 
serçe parmakt~n Jtalın olma. 
sıııı yas:ılt C'tmic:;1i. 

• • 
- On sekizinci asırda Avru

pada pudralanmış beyaz saç • 
!ar çok geçiyordu. O zaman 
saçları beyazlatmak için aynca' 
bir pudra kullanılır ve bir fırça 
le serpilirdi. 

Pudra tozundan boğulma • 
r.<'!:ık içi'l müşterinin yiiziine bir 
maske takılırdı. 

.. lf. il-

- Amerikada garip bir ör -
dek dünyaya gelmiştir. Bunun 
dört kanadı vardır. Daha yu -
murtadan çıkar çıkmaz uçma -
ya başlamıştır. Amerikalılar ör 
de_ğe, tayyarelere denildiği gi
bi .• iki satıhlı adım koymuşlar· 
dır. 

:(. 1/- :(. 

Doktorlardan birinin dedi .. 
ğine göre, ağlamak sıhhi bir 
şeydir. Göz yaşları belki de 
en kuvı.'etli mikrop düşmanı 

imis. Onlnrı öldiiri'rmüş. 
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Doktor, §imdi Anadoiunun 
güzel ve zengin bir şehrinde. 
içinde ;yüzlerce Türk işçinin 
çalıştığı büyük bir fabrikanın 
hekimidir. Ülker de, fahri. 
kanın işçi çocukları için .açtı. 

ğı yuvanın idaresini üzerine 
almıştır. Çevik ve sağlam vü. 
cutlu, sert adaleli, mavi göm 
lekli .işçiler, her sabah işe 

başlamadan önce, müessese. 
nin geniş sahasında munb. 
zam .hareketlerle jimnastik 
yapmaktadırlar. Bunlar, dağ. 
larda Ye bayırlarda yalın a. 
yak ve yırtık elbise ile din 
ırgatlık ederlerdi. Halbuki 
bugün, çıplaklar giyiniyor. 

Gönül macerası işte ba. 
Fakat eser yahuz bundan iba. 
ret değil. Eğer eser yalnız 

bundan ibaret olsaydı, emsa. 
li çok görülen romanlardan 
biri olmakla kalırdı. Aşk, 

kıskançlık, ayrıllk, buhran, 
sonra buluşma, anlaşma, ni. 
hayet "'lenme, her zaman ve 
her eserde görülen şeylerden. 
dir. 

Halbuki bu basit gönül 
macerasını zengin bir dekor 
içinde gösteren Refik Ahmet 
Sevengil'in Çıplakları, biu 
hayatın bin bir safhasile bu, 
hayatın içinde kaynaşan muh. 
telif tiplerle karşı ]aştırıyor: 

Bir yat gezmesinde, bir içki 
sofrası etrafında toplanan 
sonradan görme türediler. 
Çıplaklar cemiyetini kuran 
başıboş, hedefsiz Ye ülküsüz 
yetişen bir alay gençle bu 
mevzuu kendine bir kazanç işi 
yapan açıkgözler, Adanın 

kuytu çamları arasında gizle. 
nen yerle Çamhcadaki evde 
Cem ayinlerine de,·am eden 
eski Bektaşi tekkesinin artık. 
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- Sana yalan söyledim, dt:· 
di. Gittiğim yerde de görüŞebi· 
liriz. Fakat orada, hakiki çeh
remle yaş.'lyacağrm. Deni ora
da bu halde tanımayacağını 

düşündüğüm için sana bu ha
kikati nçmağa mecbur oldum. 

Dir iki gün sonra Pirenede
ki köye beraber gidiyorduk. 
Ondan sonra onunla yine bü
yük bir aşk hayatı yaşadım. 

Onun çirkinliğini görmeden 
evvel kendisine karşı duydu
ğum aşk, ondan sonraki aşrkı
mın yanında. bir yangın nfs
betle bir kıvılcım gibi kalıyor
du. 

Roıng Alne 

8.10 KURUNıın tLAVESt 
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barlar, .b/Ja.nler, Juıalaaelu, 
diapalJffrler, enstitUler, ge. 
celeyin sokaklar, mahaJJe a. 
ralannda kaynaşan çocuklar, 
koJisler arasında fJSıldanan 

dedikodular, her biri ayrı bir 
hikayeye zemin olacak dere. 
cede zengin ve. değişik manza. 
ralar. 

.Bunlar, birbirile ilgisi ol. 
mıyan ayrı hayat safhalan 
ve lüzumsuz tipler değildir. 

Aksine olarak Refik Ahmet 
Sevengil, çoğunu yakından 

tanımakta gecikmediğimiz bu 
sayISiz insanlan, hayahn bu 
değişik ve alacalı safhaları 

içinde birlbfrlne muvaffak!. 
yetle bağlıyarak ustalıklı bir 
terkip yapabilmi,tir. 

Vakıa muhtelif manzaralar 
arzeden dekorun, asıl vakayı 

ikinci pllna atacak derecede 
sayısız safhalar gösteren zen. 
ginliği, belki biraz yorucu =:ı. 
yılabilir. Hakikatte eserin 
başında Çıplaklar cemiyeti ile 
Vural Gündoğdu ailesi esere 
hakim olacak gibi görünmek. 
te, ve romanın yarısına doğrı 
kendini gösteren vaka da göt 
alıcı dekorlar içinde siklet 
merkezini bulamamakta iken, 
sonnnda roman :iki kahraman 
arasında kararını buluyor. 

işaret edeceğimiz bir nok. 
ta da, Ülkerin terketmesi ii. 
zerine kendini sefahatin gir. 
dabına kaptıracak derecede uğ 
radığı akibetten muztarip o. 
lan doktorun, yanlış anlaş. 

mayı ortadan .kaldırmak için 
hiç bir hareket yapmaması ve 
hadiseyi mukabelesiz kabul 
etmesidir. Uğraşması ve bu 
uğraşmadan muztarip ve me. 
yus çıkma~n. aşkındaki n~aleti 
arttıran bir kunet ~ ~'tlaZ 

mrydı? 

Ancak roman tekniği ha. 
kımından işaret edile: · · •cek 
bu gibi noktaları içtimai h!l. 

yatın teşr.ih ve tenkidi fazla. 
sile telafi etmektedir. Refik 
Ahmet, bu tenkidi, realiteye 
çok uygun tasvirlerle kuvvet. 
lendirmeğe muvaffak olmuş. 
tur. 

Hayat, içinde yaşadığımız 
tek cepheli, basit a.Jemden iba. 
ret değildir. Onun kar.ışık, 

çapraşık çok daha esrarlı ta. 
rafları vardır. Bir ya~yıştan 
başkasına geçtikçe geride br. 
raktıklarımızın ne kadar ya. 
van ve dfiz olduğunu anlan&. 
Fakat haya_q, gene Jçlne ka. 
rı§tığımız yeal lleınden lba,. 

ı,ı. romancı, bir taraftan 
yaşamakta olduğumuz hayatı 

bizim gözlerimizin önüne se. 
rerken, diğer taraf~n yaşa. 

dığımız Alemde tanımağa im. 
kln bulamadığımız, hatta 
mevcut olduğunu bile duyma. 
dığımız köşeleri birer birer 
gösterecek, bizi bir an o mu. 
hitlerhi içine bırakarak, u. 
yandırdığı hayret ve teceseü. 
sün çözülmesine çalışacaktır. 

.Asırlarca yapnan eski b!r 
hayatı geride bıraktık. Yeni 
hayat yoluna timit ve emni. 
yet ile girdik. Geçen devri4 
bir tiyatro perdeslle gözleri. 
mlzln önünde hemen kapanıp 
kaybolmasına lmkln olmadığı 
gibi, yeni hayata ahşmat.ı 

çalışırken sendeliyecek, sar. 
sılac~ batti dtişecek insan. 
ların bulunmasından tabii bf r 
şey de olamaz. 

Romancı, bu yuvarlanan 
Alemin _ kapılarını kaparken, 
bize yeni doğan cihanın kapı. 
larını açacak, bunu yaparken 
de, ikisini karşılaştırmağa ze. 
min olacak açıklıkla tesbit et. 
meğe çalışacak ve bu suretle 
kendi dokunmadan bize mu. 
kayese ve tercih imkanlarını 
vermiş olacaktır. Yalnız ne 
değişen cemiyetin eksiklerini 
ve kusurlarını gösterirken o. 
düşecek, ne de yeni kurulan 
cemiyetin manzarasını çizer. 
ken realiteden ayrılmak gaf. 
Jetinde bulunacaktır. 

Refik Ahmet bunu yapmış 
mı?. E\'et. O, bütün tasvir. 
lerinde 'hadiseJerin üstünde 
kalmağı becermiş ve bitaraf 
olmak gayretini göstermiştir. 
Bence eserin en kuvntli t.a. 
rafı budur. 

Muhar.rir içtimai bünye. 
nin cemiyet ve n mühit şart. 
larile birbirine bağlı insanla. 
rın psikolojisini de büyük bir 
doğrulukla tahlile muvaffak 
olmuştur. Şüphesiz bu psL 

koloji, ne ruhi halJeri ilmf 
izahlarla halle çalışan realist 

ve naturalist psikoloji, ne de 
gizli alemlerin derinliklerine 
inmeğe çalışan inconscient ve 
subconscient psikolojidir. Bel. 
ki karışık insanları tanımak. 
la beraber vazih ve meş'ur o. 
lan klAslk psikoloji dl r. Tah. 
)iller de, ancak bir cemiyet 
romanının akışına uygun dil. 

şecek derecede yerinde ve k&. 
ranndadır. Böyle olmakla 
beraber muharrir, Ulkerln 
&§kında ve dil§ttlltl melanko.c 

. 
~rd irsiyete tenıaalar 

yapmaktan uuk kalmadığı 

gibl, onun arasıra değişik te. 
zahürler gösteren ant 'ff set1 
kararlarında da, şuur altını 

yoklamaktan geri· durmuyor. 
Bütün bunların sonunda 

n üstünde kaydedeceğimiz 

bir meziyet te, eserdeki hl. 
kAye etme kudretidir. Refi)( 
Ahmet, asıl bu sahada ilk ro .. 
mamnı veren bir .muharriritı 
denemesini değil, belki tec.. 
rübeli bir romancının meleke .. 
sini göstermiştir. l\faamarlli 
ben, tenkitleri, .makaleleri 
ve muhtelif tetkiklerile kuv .. 
vetll bir kalem sahibi olan R~· 

fik Ahmet Sevengil için bunu 
çok görmüyor, yerinde ve 
tabii bir kıymet sayıyorum. 

A. Sırrı Levend 
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Kabahat 
onda değil 

Trende gümrük muayenesi 
vardı. Bir yolcuya sordular: 

- O pakette ne var? 
- Çocuklara yemiı götürUo-

yorum. 
- Aç görelim. 
- Dedim ya, çocuklara ye • 

miı diye. 
- Olsun. Aç bir kere baka• 

· hm. ı 

Açıyor. İçinden tlitün çıkı • 
yor. 

- Bu mu çocuklara götilr • 
dliğün yemiı? 

- Evet. 
- Çocuklar yer mi bunu? 

- Ne yapayım, yemezlerse 
aç kalırlar ... 

Marifet 
Yüzme müsabakalarından 

bahsolunuyordu. Geveze: 

- Öyle bir yüzücü tanıyo • 
rum ki ben, dedi, suya el:nde.. 
ki iğne iplikle dalıyor, sudaıı 

dışarı çıktığı zaman iplik iğne-
ye geçmit bulunuyor.. • 

Mübalağacı omuz silkti: 

- O bir ıey mi? dedi. Beli 
elime · bir liTa kiğrt para ah'. 
suya dalıyorum, çıktığım ı:a • 
man elimdeki para gUmilt bit 
lira oluyor! 

Ne bilsin? 
- BugUn ıende tuhaf bir 

bal var. Neden? 

- Cenazeden geliyorum. Ya 
kından tanıdığım zavallı bir ka 
·am dul kaldı da onun haline a.ı 
ayonun. 

- :Ya? :t{etl öldlU 

uçuK Karaeş .. 

leriniz vey_a 
çocuklarınız 

nerede oynuyor? 

Onların saa
deti için bazı 

\ 

sokakları seyrüsefere 
.Küçüklüğünüzü hatırla)'ID: 

Yüzde kaçınız evinizin fer ah 
bahçesinde, her oyuncağı ta. 

mam bit oyun odasında vey.s. 
eğlenceli, faydalı, umumi bir 
çocuk bahçesinde yetiştiniz? 

Çoçuk bahçeleri nerede 
vardı? Sayısı mahdut büyük 
parkların çocuk kısımları ne. 

kadar müddetçe çocuklara 
mahsus kalmıştı? 

Eski evlerden bazılar.ının 

şöyle böyle bahçeleri nrdr. 

bu suretle, bazı küçükler so. 
kakta oynamağa mecbur kal. 
mıyordu. Fakat bu bahçele. 
rin nhşeti içinde yapayalnız, 
yahut iki arkadaşile çocuk ne 
kadar eğlenebilirdi? Ne ka. 
öar sokulgan, jnsancıl, milte. 

§ebhis bir mahluk olabilirdi?. 

Çekingen yetişmiş tanıdık. 
larımızdan çoğunun, kendile. 

rine zarar nren bu hali, yal. 
ıuz n vasıtasız yetişmenJn 

neticesi değil midir? 

Bugün yapılan binalara 

bakılırsa, bahçe hemen hemen 

ihmal ediliyor gibi.. Genit 
~lmaktan ziyade sivri evler 
7Jlpılıyor. Apartımanlar sırt 

ıınrta binmiş, birbirlerinin o. 
muzlarını aşmak istiyor. A~ 
namına, yolarda gördUlttınUı 

. 

çınarlar kalıyor ve çiçekler, 
ta din doğrusunda bir tara. 

çada, yahut pencere kenarla. 
rında saksı içerisinde görüle. 
biliyor. Çocuk, bu vaziyette 
nereye koşacak?. 

Biraz da sokakların halini 
düşünelim: Otomobiller, tram. 

vaylar, motosikletler, hattl 

asrın süratine uygun bir ener. 

ji ile kızışmış beygirlerin çek. 
tiği arabalar vızır vızır işle. 
mektedir. Çocuk, bilhassa 
şehrin çocuğu adeta kımıldı. 

yamamak dehşeti içindedir. 

Du dehşeti o çocuğun anne 
ve babası daha büyük bir öl. 
çüde seziyor. 

Çocuğunu dışan bırakmak 

onun için bir kabus sıkıntIS!'. 
dır. Tehlike var!. Biz bil. 

yük insanlar, nakil vasıtalıı. 
rının hışmından, olimpiyad 
sporcularına ta§ çıkartacak 

bir ustalıkla tiirlil cambazlık. 
Jar, "numaralarla,, yaparak 

kendimizi zor koruyabiliyo. 
ruz. Çocuk ne yapar? 

Fakat bu, elbetteki böyle 

olmıyacaktır. Olmamak Jiizım 

gelir. Evllt sahibi bir kadın 
ve erkek, Çocufunun biraz 

serbeat kalabilmesini dişti. 

nurken birden Jaatmna ttlrltl 

ka.payalım! 
:-.............................. --tıc. ~ ~ ···-······-·-·· ············-: 

i Yazan: Hikmet Münir 1 
L-·-·-............... * -i' • .......................... ._ .. : 

kazalar gelmemelidir. Bu, te. 
kin olmıyan evler gibi, in.sa. 
nın kafasında devamlı bir 
korku, kuruntu halinde ya. 
pışrp kalmamalı.. Çocuk se r. 
best olmak ister. Oynamak, 
oynaşmak, görmek, görüşme • 
hava almak ve muhitini çı:ı. 

]atacak. bir neşeli ruh içind~ 
yaşamak ister. Bunun için, 
açık n kapalı çocuk bahçe!t>. 
rini ve salonlarını kurup ço. 
ğaltmağı ileri sürerken batı 
sokaklardan nakil vasıtaları. 
nın da geçmesini menetmeği 

tavsiye edeceğim. 

Çocuklar, kapılarının ön. 

lerinde olsun oynıyabilmelc 

:için, hiç olmaz.sa GONUN 
MUAYYEN SAATLERiNDE 

MUAYYEN SOKAKLAR El\t 
NiYET ALTINA ALINMA. 

LIDIR. .. 

Ev yaptıranlar, bu evler. 

de bizzat oturmıyacak kısır. 
lar bile olsa, gene, çocuk sa. 
hlbl olmak gibi tabii ve milli 

bir mazhariyet kazanmış aile .. 

lerin saadetini, emniyetini dil" 
şünerek bahçeleri ihmal etme, 
melidir. 

Sokaklarda çocuklarm e1 

zilmesi tehlikesi büsbütün or .. 
tadan kalkmalıdır. 

Bazı memleketlerde çocuk. 
lar mektepten çıkacağı za man, 

geçmek mecburiyetinde oldu~ 

ları lŞLEK CADDELl<~RD{" 

BlLE, SEYRUSEii' EIU BlR 

AN lÇlN DURDURURLAn4 

Sokağın başına bir polis dik\,. 

lir ve toplu olarak yavrula:. 
rın geçmesini bekler. 

Çocuk her halde yüreği 

kıpırdamadan yaşı ya bilmeli ..• 
Serbestçe, anne ve bahasının 
te~enni ettiği gibi, :memleke. 
tin ihtiyacı olduğu şekilde 

büyüyüp yetişme1i .' • 
içtimai hayatım·zı emin 

bir euret~e asrileştirirken, ta. 
sarladığımız her pHinda ço. 
.:ukları ·düşiinmeği zate.n vazl. 
fe ettfomlş değil miyiz?. 
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Karşımda bir -ölüm haqaleti ~ibi korkunç duran çehre 

..... .... 

kulaklarıma doğru yavaş yavaş fısıldadı --
işte csevdiğin kadının asıl çehresi! 

Onu bir gazete ,·asıtasile ta- mektup yazdım. Kadın cevaı> 

'nıdım. Uzun bir ilanda bir ka- verdi ve hakkımda bazı malQ-
~ın can sıkıntısı içinde olduğu
nu \ 'C bir erkek tarafından 

leselli cdilmeğe ihtiyaç duy
'tiuğunu söyliyordu. Bu iHiıı 

alakamr uyandırdı. Hemen bir 

mat istedi. 
Nihayet bir gün, randevü 

verdi. Haussmann cadesindc. 
145 numarada, üçüncü katta, 
sağdaki kapıyı ,çaldım. Kapı 

•• ; 
4!!/JM

-. 
-

. 

" 
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çalar çalmaz açıldı. 
İçer.isi karanlıktı. Karşıma 

çıkan'kadm elimden tuttu ve 
bir odaya götürdü. Burası, 

pancurları, perdeleri, sıkı sıkı
ya kapanmış büyük bir oday
dı. Odanın ortasındaki büyük 

-

lAmbanın ışıkları da abajurun 
altından güçllikle .süzülüyor
du. 

Bu loşluk içinde odadaki eş
ya hayal meyal fark ediliyor
du. Aynı hal içinde kadının 

)'tlzünU de seçmeğe uğraştım; 
Kadın benden bir iki adım 

ötede duruyordu. GözlerlnJ 
bana dikmiş, bakıyordu. Bu 
gözleri ancak bir kor parçası 
gibi farkettim ve bunun tesiri 
ile bir heyecan duydum. 

Bu gözler onlardan daha 
gtlzel bir çehrede bulunuyor
du. Gözlerin alevi iJe çehrenin 
kımıldamadan ·duruşu Uzerlm
'de bir elektrik tesiri yapmıştıc 

Saçları bir 'demet başak gi
bi Jdl. GUmUş gibi parıldayan 
bir ipekli kumaşın sıkı sıkı 
kapladığı vücudu da son dere
ce mükemmeldi. 

Bu giizel kadına, sevmek ka
biliyeti olan hiçbir erkek heye
can duynıadan bakamazdı. 

tık söze başlayan kadın ol
'du: 

- Ben açık konuşmayı ~e
verim, dedi. Evvel! şunu SÖY· 
llyeylm ki, benim kim olduğu
mu öğrenmeğe kalkmryacak
IJınız. 

- Size yemin ederim ki bu 
hwıuta hiçbir teşebbüste ... 

Kadrn sözilmU kesti: 
- Mesele bu husüsta bir te

tebbüs yapıp yapmamak defU. 
Bunlan söylerken gayet tan

nan bir giiIU'şJe gUlmUştU. Bu 
"' gtllUş bir taşın Uzerine çeşme

Clen akan bir suyun dökUlme
slne benziyordu. 

S8zlerfne devam etti: 
- Demek fstedJğf m şu: Be

ni görmek fstemlyecekslnlz ve 
!;!JnUn için bana hiçbir talept~ 
l)ulunmayacaksınız. 

- Sizi gHrmfyecek miyim? 
Fakat:.i 

Hayretim o derecede idi ki 
sHylireceklerimi şaşırmıştım. 

Kadın, bu vaziyetim karşısın
da daha şiddetli bir kahkaha 
atarak güldü: 

- Evet! Beni hiç görmiye
cekslnlz. "Şimdi ·görüyorum 
ya,, dlyeceksinlı., değil mi?. 
Ha),r, beni görmiyorsunuz.: 
Benim maskeli yüzümü görU
:r,orsunuz. 

- Maskeli mi? J 
- Evet, maskeli. Hem de 

glizel bir maskeli yUz değil 
mi? Büyük bir sanatkar elin
'den çıkmış bir maske. Fakat, 
ne de olsa bir nuske. 

Biraz durdu, .sonra, daha 
clddt bir tavırla: 

- Kendimi tuıtmamak ls· 
tememde husust Mr sebep var, 
dedi. Benim hülld çehremi 
öğrenmek isterseniz hiç um
madığınız bir feyle karşı

laşacaksınız. Bö1le bir teşeb
büsten korktuğm1u da zannet. 
meyin. Bunun içiB yapacağınız 
en ufak bir harset akabinde 
odanın lAmbası sönecektir. 
Bundan sonra, pencerelerdeki 
pancurlar kilitlidir. 

"Fakat, ne de olsa, böyle bir 
teşebbüste buluallayacağınız

dan emin olmaJiyım. Yemin 
edin. 

- Bu hususta pıaalmemnu
nfye yemin ederim. Sizin sır
rınır.a vakıf olmlk için hiçbir 

· teşebbüste bulun~ayacağım. 
Bunları samimi olarak söy

. llyorum. Çünkü, ibir taraftan, 
bu esrarengiz kadının sihri 

. altında kalmıştım. Bir taraf
tan da bu kadar mükemmel 
bir vUcudu ve, sahte bile olsa .• 
bu kadar glizel bir çehresi bu
lunan bir kadının daha derin
de olan asıl yüzünü görmeği 
Uizumsuz buluyorum. 

O gün yalnız oturduk, ko-

nuştuk. Ondan sonraki günler
de hemen hemen öyle geçti, 
Maskeli kadının aşkı kendine 
göre anlayışı vardı. tık ön
celeri onun dudaklarından 

korkuyordum Bu ; dudakla·r 
maskenin dudakları mı idi., 
yoksa hakikt yüzünün dudak
ları mı Fakat, onlardaki can
lılık, hakiki yüzün dudakları 
olduğuna şüphe bırakmıyordu. 

"' . "' 
Bir sene geçti, maskeli rnet-

resimden hUa soğumamıştım. 
Onda öyle bir teshir kunetl 
vardı ki! insanı aşkı ile büyük 
bir saadetle ve huzur içinde 
yaşatıyordu ki bıkkınlık duv
manın imkanı yoktu . 

Yalnız onun, bir müddetten 
beri, bir endişe içinde bulun
duğunu hissediyordum. Bir 
kaç kere randeyularımızı tehir 
etti. Halbuki enelden hiç gü
nünü geçirmezdi. 

Nihayet bir akşam, beni he
yecanlı bir tavırla karşıladı. 

Gözleri her zamankinden baş
ka bir ışıkla, daha sönük bir 
halde, parıldıyordu • 

Söze başladığı zaman sesi 
titriyordu: 

_:_ Bunu sana söylemek için 
çok tereddüt ettim, dedi. Fa
kat, bugün muhakkak söyle
mem lazım. 

Durdu. Kork;lrak bekledim. 
Dudakları yine.titriyerek açıl-
dı: . . . ' 

- Ayrılmamız icap ediyor. 
Hem de birbirimizi uzu·n müd· 
det görmemek üzere ayrılaca· 

ğız. Evet, bir daha hiç görme
mek üzere değilse de, uzun 
müddet .. 

Beynimin üzerine bir balt:ı 
inmiş gibi oldu bir müdet bir 
şey söyliyemedim. Donup kal· 
mıştım . Boğazımı hıçkır.ıkla:

tıkamıştı. 

Kad:n, boynuma atılarak: 

- Seni seviyorum, dedi. Ben 
dünyada yalnız seni sevdim .. 

Sonra, ayrılmamızı icap et
tiren sebebi anlattı: 

- Bir oğlum var. Belki ölü· 
me mahkum .. Pirene dağların
da bir müddet tedavisi lazım 

geliyor .. Onunla beraber git· 
mem lazım Ye orada iken .se· 
ninle görüşmemizin imkanı 

yok ... 

Ce,·ap ''ermeden dinli)•or
dum. l'At~en ne cevap , ·erebilir 
dim? Bili~·ordum ki hiçbir şey 
onu gitmekten alıkoyamazdı . 

Çünkü bunu icap ettiren ,en 
bü)-ük vazifesi: Analık , ·azife
sl idi. 

Hiçbir şey söylemedim. Yal
nız, teessürümle onun yanm·ı 

büzüldüft\. Müteessirdim. 1'.er.1 
de çok müteessirdim. O. beni 
teselli etmeğe çalış.tı: 

- Ne yapahm .. Saadet dai· 
ma devam etmez .. Sen, şüphl·· 
siz, saadeti, benim gibi, saa· 
deti bir kişide bulan bir in.sa n 
değilsin .. Halbuki ben .. Bu fc . 

laketin en büyük acısını çeke!l 
benim .. 

Bu sözler beni teselli ede
miyordu. O zaman, daha · bü
yük bir cehit sarfetmeğe ka· 
rar ,·ermiş. bir insan tanile. 
elini yüzüne götürdü ,·e, yü
zünün derisini yırtar gib . 
maskesini çıkardı. 

O zaman, anlatam -yacağım 

garip bir his içinde kaldım: 

Tce.ssür, ümit kırgınlığı, nef · 
·ret, acı hep birden kalbimi sık
mağa başlamıştı: 

Karşımdaki çehre yanık , 

parça parça olmuş. Yanakla· 
rındnki etle.r dökülmUş, c:en ~ 

kemikleri f rlamış bir yiizd ·.~ 

Kadın, daha doğrusu kat.ş: 

sında bir ölüm hayaleti gil ı i 

korkunç duran hu çehre, ac· 
bir ~ehre, acı bir is tihza ile~,. 
rıtnn bir iskelet gibi gülerek: 

- lşte, eledi. sevdiğ in kadı· 
nın asıl ~eh resi.. Sen, bir ha· 
yalden başka bir ~y s.cvmc· 
miştin. 

H içbir ha rekcH~ !'-11 ;uıınmu· 

yacak lmdar biiyi.ik lıir deh~et 

içinde donup ka'ım ıştım. O ka-

dar büyük bir korku ~aşk ın lık. 
içinde bulunuyordum ki hisle., 
rimi tahlil etmenin ve ne duy
duğumun fark ·nda olmanın 

imkanı yoktu. Sanki blitün 
hislerimi kaybetmiş, ' b<'n dt· 
onun gibi hir ha ya le' olr.tu~ ·· 
tum .. 

Ililmiyorum böyle ne kadar 
geçti. Yine onun sesini işittim: 

- Benden ndr<'f efme-:t>n 
bari.. 

liaşımı yuka rı,· a ka ldı rdım . 
KatJımdrı o heykel r,ibi mii
kemmel \·ücudu ile dııruyordu. 
noynundnn yulrnrısı ka rnnlık
trı adeta ka"bolmııstu. Yn Jnıı, . . ' 

JrÖZl eri, uzaktaki liir harrıhecle 
göriilc., iki 1<: k f" ihi. "1l "l ı vor-. 

rhı . 

Bumuydu h~ııim0 "S<'Vfd
lim?,. Bıımu idi la•nim hir se
ne miitema diyen ı-evdiğim? 

Biiyiik hir a sk i<;inde bana m\:. 
f<'madiyen sırndt> f ,·n~ıf nn ka
(l j,, bumııydu? 

Yine kenrl imde olmayarak, 
ona yaklnştım ' '<' lrncaktaştılc. 

O za-r.ı nn: 

( U itf cn sam fayı rct•iriniz) 
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